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OVER DEN INVLOED VAN ENTING EN BASTAAR-
DEERING OP DE VATBAARHEID VOOR

PARASITAIRE AANTASTING.

II

(Voortzetting van deel XXVII, afl. 11, biz. 128).

In onze inleiding hebben wij uiteengezet, dat de wijzigingen

van bepaalde eigenschappen, die we bij enting zien optreden

als gevolg van den wederzijdschen invloed van enten onderstam,

niet op een lijn gesteld mogen worden met de meer in het

wezen ingrijpende veranderingen, welke de organismen door

bastaardeering ondergaan. Het moderne erfelijkheidsonderzoek

heeft ons daarmee in hoofdzaak teruggebracht tot het stand-

punt, dat de groote Fransche plantkundige Duhamel du
MoNCEAU in zijn „Physique des arbres" (1758) reeds innam.

Deze toonde door experimenten reeds aan, dat de opvatting

der oudheid — volgens welke het mogelijk zou zijn, de meest
uiteenloopende planten door enting te vereenigen en daardoor

diep-ingrijpende veranderingen te doen ondergaan i) — on-

houdbaar was.

Dit neemt niet weg, dat juist in Frankrijk nog in de laatste

decennien over dit probleem veel strijd is gevoerd, zeer levendig

vooral, omdat het met oeconomisch hoogst belangrijke vraag-

stukken naiiw samenhangt. Voorgeen cultiiur wellicht zijn enting

en bastaardeering beide van zoo groot practisch belang ge-

worden als voor den wijnbouAV, vooral in Frankrijk. Het is

1) Zoo zou men b.v. door enting van roos op hulst groene rozen
hebben verkregen. Interessante voorbeelden van geringe verwant-
schap tusschen ent en onderstam (peer op Robinia, moerbei op
pruim) zijn door Dr. De Weveb in Limburg waargenomen; zie

Sprenger, „Het vermenigvuldigen van vruchtboomen", p. 64.



overbekend, dat deze oude cultuur in de jaren 1870— 1880 in

Frankrijk door de druifluis met ondergang bedreigd werd. In

sommige streken, b.v. in Languedoc, werden in enkele jaren |

van de wijngaarden verwoest. Alleen door op groote schaal onvat-

bare Amerikaansche soorten te vermenigvuldigen en deze als

onderstam te gebruiken, heeft men Let gevaar van een algeheele

vernietiging van de cultuur weten af te wenden. Het vraagstuk

van den wederzijdschen invloed van ent en onderstam verkreeg

hierdoor in korten tijd een groote beteekenis. Bovendien echter

heeft men er naar gestreefd, door hybridisatie, kruising tusschen

Amerikaansche en Fransche soorten, varieteiten te kweeken, die

hetzij op eigen wort el (als directe dragers, .,producteurs directs")

resistent waren, hetzij om de een of andere reden als ent op

Amerikaanschen onderstam de voorkeur verdienden boven

de inheemsche soorten, of wel om nieuwe onderstammen te

verkrijgen, die op bepaalde dichte, krijthoudende gronden te

verkiezen waren boven de oorspronkelijke Amerikaansche soor-

ten. Ook heeft men langs dezen weg gezocht naar varieteiten,

die zeer resistent zijn tegen gevreesde zwamziekten (zooals b.v.

de in Frankrijk voor 't eerst waargenomen ,,Black rot", een

schimmelaantasting van bladeren en vruchten).

Men kan gerust zeggen, dat de enting den Franschen wijnbouw
gered heeft. „L'experience colossale qui se poursuit depuis une

trentaine d'annees semble bien avoir reussi et sauve la viti-

culture". 1) Het spreekt echter van zelf, dat de nieuwe methode
vele moeilijkheden en vooroordeelen had te overwinnen. Ten
deele zijn deze van zuiver practischen aard, ten deele ook staan

zij in nauw verband met de theoretische vraagstukken, die ons

hier bezig houden, samen te vatten als de wederzijdsche invloed

van ent en onderstam. Zoo werd er wel beweerd, dat de smaak
van de druiven en van den er uit vervaardigden wijn sterk zou

lijden door Amerikaansche onderstammen. Volgens sommigen
zou zelfs de eigenaardige „vossensmaak" (gout de fox), die eigen

is aan den wijn, bereid uit de Amerikaansche druiven, zich

aan den Franschen wijn meedeelen.

Het is vooral Daniel, die de oplossing in een andere richting

meende te moeten zoeken en dit in een reeks verhandelingen

betoogde 2).

Volgens dezen werken de beide componenten, ent en onder-

1. E. Griffon. Greffage et hybridation asexuelle. IVe Conference
internationale de genetique. Paris 1911, p. 164.

1) Men zie b.v.: L. Daniel. L'hybridation asexuelle etc. Revue
generale de botanique. T. XXVI (1914) en T. XXVII (1915) en
de daar genoemde literatuur.



stam, sterk op elkaar in, zoo zeer, dat de fundamenteele eigen-

schappen gewijzigd worden en er langs ongeslachtelijken weg
ware bastaarden zouden ontstaan (.,ongeslachte]ijke hj^bridi-

satie"). Door ent en onderstam in geschikte combinaties samen
te brengen, zoii men langs dezen weg het ras systematisch kunnen
verbeteren, in een bepaalde, gewenschte richting, evenals men
dit door de gewone (dus geslachtelijke) hybridisatie doet. Op
deze wijze meende Daniel, door middel van enting de gewenschte
eigenschappen van de Amerikaansche en Fransche soorten in

een varieteit te kunnen vereenigen, die zich dan op eigen wortel

zou laten voortkweeken. Dit zou verre te verkiezen zijn boven
de gewone enting der inheemsche varieteiten op Amerikaansche
onderstammen, waardoor— volgens dezen auteur— de qualiteit

der producten sterk leed en bovendien de vatbaarheid voor
andere ziekten toenam.

Deze denkbeelden van Daniel hebben weinig aanhangers
meer: practici zoowel als botanici verklaren nadriikkelijk, dat
de qualiteit der wijnen door de enting niet achteruitgaat.

Mogen er ook al geringe verschillen in de chemische samenstelling

van het sap (van geente en niet-geente planten) zijn waar te

nemen, in een bepaalde richting wijzen die niet; het zijn schom-
melingen zooals die ook bij de cultuur op verschillenden bodem
optreden. Griffon i) verklaarde in 1911 nadrukkelijk: ,.je n'ai

jamais vu de raisins fran9ais a gout rendu foxe par le sujet

americain, j'ai deguste des vings rouges ou blancs de
premiere qualite et, dans le domaine paternel, nous recoltons

du vin aussi bon qu'avant la greffe". In dezelfde verhan-
deling bestrijdt Griffon op grond van uitgebreide en nauw-
keurige entproeven Daniel's denkbeelden betreffende .,onge-

slachtelijke hybridisatie"; hij stemt geheel overeen met Baur
en Winkler (zie het in de inleiding reeds genoemde werk
„Untersuchungen iiber Propfbastarde") en stelt zich daarmee
op het standpunt, dat wij in onze inleiding in 't kort hebben
aangeduid.

Wat de practijk betreft, kan ik volstaan met een citaat uit

Pacottet (Victiculture, 1917): ,,L'hybridation nous a donne
beaucoup; I'hybridation asexuelle en est encore aux promesses."

Ik heb over deze quaestie eenigszins uitgeweid, omdat hierbij

een nauw verband tusschen groote oeconomische belangen en
theoretische vraagstukken in 't oog springt; bovendien ook,

omdat wij op de ziekten van de druif, in verband met de enting

nog meer dan eens zullen moeten terugkomen.

1) Zie het reeds genoemde artikel, p. 187.



Wij mogen het derhalve als een vaststaand feit beschouwen,

dat veranderingen, die wij als gevolg van de enting zien optreden,

op te vatten zijn als m o d i f i c a t i e s, op een lijn te stellen

met de wijzigingen, die de planten tengevolge van bodemge-

steldheid, klimaat, van bemesting en andere cultuurmaatregelen

ondergaan en evenmin als deze laatste overgeerfd worden. Wij

weten dat deze wijzigingen van zeer uiteenloopenden aard kun-

nen zijn ; zij kiinnen betrekking hebben op : groeikraclit, grootte

van bladeren en bloemen, bloeitijd, vruchtbaarheid, chemische

samenstelling der vruchten, kleur van 't loof, beharing, ana-

tomischen bouw enz. enz.

Wij moeten dan verder niet uit het oog verliezen, dat de

modificaties, die tengevolge van de enting optreden, toch zeer

goed een eigen karakter kunnen vertoonen of wel buitengewone

afmetingen kunnen aannemen. Soms vertoonen de enten op

vreemden onderstam een opvallend weelderigen groei, veel ster-

ker dan op eigen wortels. Baur i) heeft b.v. 't volgende waar-

genomen: Wanneer men twee gelijkwaardige oogen van Cytisus

hirsutus oculeert, het eene weder op Cytisus hirsutus, het andere

op Laburnum vulgare, dan ontwikkelt zich het eerstgenoemde

in 2 jaren hoogstens tot een takje van j c.M. dik en ongeveer
1 M. lang, terwijl het op Lahurnutn vulgare geoculeerde in

denzelfden tijd uitgroeit tot een tak van ongeveer 1 M. lengte,

1 a 1,5 c.M. dik, en met vele zijtakken.

Dikwijls neemt men echter het tegengestelde waar; het is

van algemeene bekendheid, dat de appel zich in den regel op
paradijs of doucin minder sterk ontwikkelt dan op appelzaailing

;

hetzelfde geldt voor peer en kwee (van daar de benaming
„verzwakkende onderstammen").

Terwijl de meer toevallige waarnemingen der practici over

den invloed van onderstam op ent uit den aard der zaak steeds

betrekking hebben op houtgewassen, zijn de meeste weten-

schappelijke onderzoekingen op dit gebied met kruidachtige

planten verricht. De reden is duidelijk: het werken met kruiden

is gemakkelijker, het geeft snellere resultaten en de technische

moeilijkheden zijn in den regel geringer dan bij houtgewassen.

Griffon had in zijn proeftuin in sommige jaren „verscheidene

duizendtallen van „geente planten"; het waren alle kruidach-

tige planten, vooral Solaneeen (tomaat, aardappel, eierplant,

tabak, enz.), verder kool en andere Crucifeeren, Helianthus-

soorten en dergelijke meer. Behalve de geente planten werden

1) Baur, Einfiihrung in die experimentelle Vererbungslehre, 3e
und 4e Auflage, p. 277.



ook niet-geente gekweekt, ten einde de modificaties van beide

met elkaar te kimnen vergelijken.

Naast dit experimenteele werk met kruidachtige planten
— uit een wetenschappelijk oogpunt zeer zeker belangrijk —
maken de onderzoekingen met houtgewassen nog maar een

poveren indruk : „Tot nu toe is mij nog geen diepgaande physio-

logische studie bekend naar den invloed van den onderstam

op de ent bij onze fruitboomen. Wei vermelden talrijke personen,

dat zij onderscheid waarnamen in den groei en de voortbrengselen

van enten, welke op verschillende onderlagen groeiden, doch
nauwkeurig onderzoek werd meestal door hen achterwege ge-

laten. De vele opinies, welke heersehen omtrent de vermoedelijke

oorzaken van de veranderingen, die bij veredelde boomen
optreden, berusten voor het grootste gedeelte evenmin op onder-

zoek en zij verleenen de practijk weinig stenn bij haar streven

om den invloed van den onderstam ten voordeele van de fruit-

teelt aan te wenden." i)

Een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek naar de wissel-

werking tusschen de beide componenten (onderstam en ent)

bij houtachtige gewassen — belangrijk door de practische

resultaten, die hier ongetwijfeld uit moeten voortvloeien —
is ook uit een wetenschappelijk oogpunt zeer interessant, vooral

als men zich niet van den aanvang af beperkt tot de oeconomisch
belangrijke planten. Want in een opzicht is er m. i. toch een

verschil van beteekenis tusschen de entingen van kruiden en

die van boomen : terwijl bij de eerstgenoemde de tijd gedurende
welken beide componenten op elkaar kunnen inwerken slechts

enkele maanden, hoogstens 1 a 2 jaar bedraagt, kan zich bij de

boomen deze wederzijdsche invloed gedurende vele jaren doen
gelden. Dit mag men m. i. niet uit het oog verliezen, als men
de resultaten van proefnemingen met kruidachtige planten

wil toepassen op de houtgewassen.

Griffon komt (met de genoemde een- en twee-jarige planten)

tot deze conclusie : „Wanneer de entingen goed verricht zijn en

de planten goed verzorgd worden, constateert men of in het

geheel geen modificaties of zoodanige, die zich geheel laten ver-

klaren als gevolgen van een gewijzigde voeding, analoog aan
die, welke men bij de controleplanten (de niet-geente) waar-

neemt." Dit neemt niet weg, dat hij enkele gevallen vermeldt,

waarbij in de ent stoffen geconstateerd werden, zij 't ook in

geringe hoeveelheid, waarvan men wel mag aannemen, dat zij

alleen en uitsluitend als gevolg van de enting daarin kunnen

1) Spbenger, Het vermenigvuldigen der vruchtboomen, p. 73—74.



optreden, zoo b.v. atropine in de vruchten van tomaat, geent

op Belladona. Ook anderen hebben dergelijke waarnemingen

gedaan. Meyer en Schmidt i) konden bij anting van tabak

op aardappel in de knoUen een tabakalkaloid aantoonen ; evenzoo

vonden zij bij enting van doornappel op aardappel een alkaloid

in de aardappelplant, hetwelk zich merkwaardigerwijze niet

liet identificeeren met een van de alkaloiden van den doornappel.

Deze stof was het rijkst aanwezig in die deelen, welke zich het

dichtst bij de entplaats bevonden; in de knollen (d.z. debet verst

van deze plaats verwijderde deelen) slechts in geringe sporen.

De waarschijnlijkste verklaring van dit feit is m. i. dat een der

doornappelalkaloiden in den onderstam doordringt en daar een

omzetting ondergaat. Het is een aanwijzing voor het — op

zichzelf reeds waarschijnlijke feit — dat de stofwisseling van

ent en onderstam elkaar tot op zekere hoogte beinfluenceeren

en het vermoeden ligt voor de hand dat bij de langdurige

,,S3^mbiose", zooals we die hebben bij de hoiitgewassen, deze

wederzijdsche invloed aan beteekenis zal toenemen.

Op de enting zelf en de vraagstukken, die zich daarbij voor-

doen, diep in te gaan, zou hier te ver voeren. Wij willen slechts

het volgende aanstippen: Bij de enting vormt men in zekeren

zin een dubbelwezen ; de opname van water en voedingszouten

uit den bodem — naar men weet voor iedere plantensoort

anders en mede geregeld door een bepaald ,,kiesvermogen" —
is de taak van de eene plant (onderstam), de talrijke betrekkingen

met de atmosfeer (assimilatie, transpiratie, ademhaling voor

een groot deel) worden onderhouden door de andere. T. o. van
de voeding zijn dus de beide componenten geheel van elkaar

afhankelijk: de ent ontvangt water en bodemzouten van den
onderstam, deze krijgt de stoffen voor zijn verdere ontwikkeling

van de ent. De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt dus,

behalve door de specifieke eigenschappen van de plant, waartoe

ze behoort, mede bepaald door de hoeveelheid en qualiteit

van het voedsel, dat de ent kan leveren; daar de groei van het

wortelstelsel natuurlijk van invloed is op de opgenomen hoe-

veelheid voedingsstoffen, wordt hierdoor weder de ontwikkeling

van de ent beinfluenceerd. Dit geeft ons reeds een indruk van
de nauwe wisselwerking tusschen beide componenten. De zeer

onvolledige kennis van de stofwisselingsprocessen der planten

in 't algemeen en van onze houtgewassen in 't bijzonder maakt,
dat men a priori er weinig van zeggen kan of twee jjlantensoorten

1) Meijer und Schmidt, Uber die gegenseitige Beeinflussung

der Symbionten enz.; Flora, Bd. 100, 1910.



zich goed door enting laten vereenigen. Het is een gecompliceerd

verschijnsel, dat nog lang niet in zijn verschillende factoren

geanalyseerd is. De verwantschap alleen bepaalt de kans van
slagen zeker niet; ook blijkt wel, dat het aanvanklijk
goed s a m e n g r o e i e n en het op den duur goed
samengaan twee verschillende dingen zijn. Naast de ver-

wantschap, zullen voor een langdurige vereeniging bepaalde

overeenkomsten in physiclogische eigenschappen en in biolo-

gische ontwikkeling (periodiciteit) wel een groote rol spelen.

Veel meer dan d.g. vage algemeenheden valt hier tot dusver

echter niet van te zeggen. De practijk van den ooftbouw ea het

wetenschappelijk onderzoek van de enting heeft reeds een groote

menigte van feiten geconstateerd. Waarom — om een enkel

voorbeeld te noemen — echter peer zich niet of slecht op appel,

doch wel op de — ongetwijfeld minder verwante kwee of lijster-

bes — laat enten, dit is nog een open vraag.

Evenmin heeft men de veranderingen kunnen verklaren, die

de ent ondergaat onder invloed van bepaalde onderstammen.
Wij willen eenige daarvan, die met ons onderwerp in verband
staan, even aanstippen. Een bekend feit is b.v. dat de levensduur

van de geente pianten in den regel korter is, dan die van de

planten op eigen wortel. Voor den appel op verzwakkenden onder-

stam (b.v. paradijs) wordt 15 a 30 jaar vermeld, 100 a 120 bij

enting op wildeling, 200 en meer op eigen wortel; peer op kwee
50 a 60 jaar in plaats van 300 (Laurent); vele geente

druivensoorten 30 a 40 jaar in plaats van 100 a 150. Dit is een

feit, wat ook de phytopatholoog niet uit het oog mag verJiezen.

Immers, wanneer door de enting de levensduur zoodanig ver-

kort wordt, mag men m. i. wel aannemen, dat er na een bepaald

tijdsverloop — aanmerkelijk korter dan bij een niet-geente

plant — een toestand van achteruitgang, van verzwakking,

optreedt en het is zeer goed mogelijk, dat de plant in dezen toe-

stand vatbaarder wordt voor bepaalde aantastingen. Wanneer
wij b.v. zien, dat bij de ziekte der kersenboomen, die in ons land

zoovele boomgaarden vernielt, het zeer vaak boomen zijn van
een vastenleeftijd (10 a 12 jaar), terwijl jongere en ook oudere

boomen zelden deze ziekte vertoonen, dan rijst het vermoeden,
dat de plant op dezen leeftijd een verhoogde vatbaarheid voor

deze ziekte krijgt. Bij een nader onderzoek van deze quaestie

zal dan ook de vraag naar den invloed — ook op den langeren

duur — van verschillende onderstammen wel goed onder de

oogen moeten gezien worden. Ik voor mij zie een bevredigende

oplossing hiervan uitsluitend in een zorgvuldige onderstammen-
cultuur en selectie ; het komt me voor, dat er voor de



kersencultuur in deze richting nog zeer veel te doen is.

Onder de uitwendig waarneembare modificaties, die vermeld

zijn, trekken b.v. de veranderingen in vorm van bladeren, als

gevolg van anting (zie Winkler, p. 126—127)en van vrnchteni)

onze aandacht. Voor ons onderwerp zijn deze zonder beteekenis.

Anders is dit echter met de verandering in bekaring en dikte

van cuticula, want deze kunnen grooten invloed hebben op de

infectiekans. De door Daniel 2) vermelde vermindering van
beharing der bladeren bij druivensoorten, bij enting op glad-

bladige, wordt weliswaar door Winkler eenigszins in twijfel

getrokken; hij geeft echter toe, dat d.g. veranderingen — die

men immers 00k zoo vaak als gewone standplaats-modificaties

ziet optreden — zeer goed het gevolg van beinvloeding door

een bepaalden onderstam kunnen zijn.

Veranderingen van geur en smaah der vruchten — voor de

praktijk van zooveel belang — worden zeer vaak vermeld. Een
interessant voorbeeld, 00k om den waarnemer belangrijk, ver-

meldt Laurent s)
: ^,De beroemde Engelsche kweeker Knight

had in zijn tuin twee perziken van dezelfde varieteit (Acton

Scott), de een op eigen wortel, de andere geent op pruim; zij

waren in volkomen dezelfde omstandigheden. Toch was de smaak
en het aroom van de geente perziken zoo inferieur, vergeleken

met de — kleinere en minder gekleurde — vruchten van de op
eigen wortel staande, dat hij niet had kunnen gelooven met
dezelfde varieteit te doen te hebben, indien hij niet zelf de
entingen verricht had (Horticultural Transactions T. V., p. 289).

Voor ons zijn hier die veranderingen belangrijk, welke met een
chemisch aantoonbaar verschil in samenstelling der vruchten ge-

paard gaan. Immers, er zijn verschillende gevallen bekend
— we komen hier nog op terug — waarin de chemische samen-
stelling der vruchten van grooten invloed is op de ontwikkeling
van bepaalde schimmels, welke deze vi'uchten aantasten. Een
zeer duidelijk verschil in het suikergehalte werd b.v. geconsta-
teerd bij een bepaalde peren-varieteit, al naar deze op kwee of

op perenzaailing gekweekt werd. Bij de eerste ruim 102 gr.

suiker per liter sap, bij de tweede 93,5 gr. Volgens een ander
onderzoek is deze meerdere rijkdom aan koolhydraten bij de
op kwee geente peer niet tot de vruchten beperkt : Bijna het

1) Zie bijv. Millot, Poires nouvelles obtenues par le surgreffage,
Revue horticole, 1899.

2) L. Daniel, Premieres notes sur la reconstitution du vignoble
franyais par le greffage. Revue de Viticulture, 1904.

3) Ch. Laurent, Etude sur les modifications chimiques que peut
amener la greffe dans la constitution des plantes; (1908) p. 20.
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geheele jaar door, vooral in herfst en winter, bleek deze in alle

vegetatieve deelen aanmerkelijk rijker te zijn aan koolhydraten
dan de op zaailing geente peer (Duchesse d'Angouleme).

Waar we dus gezien hebben, dat tengevolge van de enting,

allerlei eigenschappen van de beide componenten (waarvan uit

den aard der zaak die van de ent het meest de aandacht trekken)

gewijzigd kunnen worden, moeten we nu de vraag stellen of ook
een verandering in de vatbaarheid voor bepaalde ziekten in

sommige gevallen is waar te nemen. Wij dienen daartoe eerst

deze eigenschap zelf nader te beschouwen.

Hoe meer men zich met het onderzoek van de vatbaarheid

der planten voor aantasting door parasieten (res23. de resistentie

daartegen) heeft bezig gehouden, des te duidelijker is aan het

licht gekomen, dat men hier met een gecompliceerd, vaak moei-

lijk te analyseeren verschijnsel te doen heeft en vooral ook, dat

de dingen die .zich hierbij voordoen, van zeer verschillenden

aard kunnen zijn. Het groote aantal planten (in de eerste plaats

natiiurlijk cultuurgewassen) en anderzijds de enorme verschei-

denheid der parasitaire organismen, maakt het bovendien zeer

moeilijk de verschillende verschijnselen onder algemeene ge-

zichtspunten samen te vatten. In het algemeen zou men kunnen
zeggen, dat de beschouwingen zich in dezen zin ontwikkeld heb-

ben, dat men steeds meer de oorzaken der onvatbaarheid in

meer inwendig liggende factoren is gaan zoeken, zonder dat

daarom de meer uitwendige beschuttingsmiddelen hun beteeke-

nis geheel hebben verloren. Zocht men aanvankelijk de oorzaken

voor vatbaarheid (resp. resistentie) vooral in dikte vanopperhuid
en cuticula, meer of mindere ontwikkeling van beharing, was-

lagen en dergelijke, wijdte van vaten (b.v. bij de door schimmels
veroorzaakte vaatziekten), of trachtte men deze te verklaren

door meer of mindere weekheid en waterrijkdom van het weefsel,

spoedig kwam men toch tot het inzicht, dat deze factoren in

de meeste gevallen ons in den steek laten als het er om gaat

vatbaarheid of resistentie te verklaren. De chemische samenstel-

ling van de plant, de aanwezigheid van bepaalde stoffen, die

chemotactisch de sporenkieming en ontwikkeling bevorderen,

de meer of mindere aanwezigheid van stoffen (suikers, stikstof-

verbindingen enz.), die een geschikt voedsel voor de parasieten

opleveren, andererzijds het al of niet voorkomen van bescher-

mende stoffen (zoo b.v. looistoffen) bleken vaak een groote rol te

spelen. Doch er is geen sprake van, dat ook hiermede alle hierop

betrekking hebbende verschijnselen te verklaren zouden zijn.

De samenstelling van het celvocht, in het bij zonder het meer
of mindere zuurgehalte, bleek een rol te spelen. Maar ook deze
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chemisch aantoonbare en vaak quantitief te bepalen verschillen

konden slechts betrekkelijk zelden de verklaring leveren voor vat-

en onvatbaarheid. Met de physiologische immuniteit
komen wij meer en meer op het gebied van de voor een groot deel

nog in 't duister gehulde protoplasma-eigenschappen. In som-

mige gevallen is het weliswaar gelukt de vatbaarheid met een

bepaalden physiologischen toestand van de plant in verband

te brengen; zoo kon Rivera i) aantoonen, dat de bladeren der

granen vooral dan vatbaar werden voor Erysiphe grayninis,

wanneer ze in minder turgescenten toestand verkeerden. Kunst-

matigkan men soms de vatbaarheid sterk verhoogen; zoo bleek

het aan Reed en Cooley 2), dat de vatbaarheid van spinazie

voor Heterosporium variabile sterk toenam door de planten aan

chloroformdamp bloot te stellen: Terwijl bij normale, gezonde

planten de infectie niet mogelijk was, gelukte deze wanneer de

planten eerst 5 a 10 min. onder een klok met cjiloroformdamp

behandeld waren. Gevallen, waarin een verzwakte plant (b.v.

door vorst, door andere parasieten enz.) een verhoogde vatbaar-

heid kreeg voor een bepaalde parasitaire aantasting, zijn er

meer bekend. Het laatst genoemde voorbeeld is m. i. daarom
interessant, omdat in dit geval de vatbaarheid wel direct met
de meer of mindere levensintensiteit schijnt samen te hangen.

Immers men kan moeilijk veronderstellen, dat de chemische

samenstelling der bladeren, door deze behandeling zoo in-

grijpend veranderd is, dat de zwam eerst nu den voor haar

gepasten voedingsbodem vindt. De vraag, wat er dan wel ver-

anderd is, is echter zeer moeilijk te beantwoorden ; zij voert ons

tot het kernpunt der geheele quaestie. Dit kernpunt is naar alle

waarschij nlij kheid voor alle organismen, zoowel dieren als

planten, hetzelfde. Indien ook al bij de zoogdieren (waar de

immuniteitsleer zich in de laatste decennien tot een zelfstandige

wetenschap ontwikkeld heeft), door het voorkomen van een

bloedbaan, van leucocyten enz. de verschijnselen zich sterk

gecompliceerd hebben, ook hier, evengoed als bij de plant,

is het kernpunt gelegen in de vraag op welke wijze, met welke

middelen twee verschiilende protoplasten elkaar bestrijden.

De zoopathologie heeft het bestaan van in water oplosbare

giftstoffen aangetoond, ektotoxinen, (Tetanus, Diphterie), door

de pathogene bacterien afgescheiden en in het lichaam gebracht

en van endotoxinen (Pest, Typhus), die eerst bij het uiteen-

1) V. Rivera, Ricerche sperimentali sulle cause predisponenti il

frumento alia "Nebbia" (Erysiphe graminis) Memorie della R.
Stazione di patologia vegetale; 1915.

2) Zentralbl. f. Bact. u. s. w. Abt. 2. Bd, 32. 1912.
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vallen der afgestorven bacterien in het bloed komen; zij heeft

ontdekt, dat het lichaam zich daartegen verweert door de vor-

ming van afweerstoffen (waarschijnlijk spelen de witte bloed-

lichaampjes ook bij de vorming van deze stoffen een groote

rol). Reeds in 1905 formuleerde de groote EngeJsche phyto-
patholoog H. Marshall Ward i) ditzelfde denkbeeld, naar
aanleiding van zijn onderzoekingen over brandzwammen aldus

:

„Infectie en immuniteit hangen af van het vermogen van het

protoplasma van den parasiet om den weerstand te overwinnen,

dien de levende cellenvan de voedsterplant bieden. Vermoedelijk
werkt de parasiet hierbij met giftstoffen (enzymen, toxinen)

en de voedsterplant scheidt eveneens stoffen af, waarmede ze

tracht de door de schimmel afgescheiden stoffen onschadelijk

te maken." Wanneer wij dit als het kernpunt van het vatbaar-

heidprobleem meenen te moeten beschouwen, moeten we niet

uit het oog verliezen, dat het zich, door al de boven in 't kort

aangeduide factoren, ook bij de planten op de meest verschillende

wijze kan compliceeren ; dat de plant veelal een groot aantal

beschuttings- en afweermiddelen te barer beschikking heeft,

in 't eene gev^al meer, in 't andere minder doeltreffend, alvorens

het op dezen strijd „van protoplast tegen protoplast" aankomt
en voorts, dat allerlei uitwendige factoren een grooten invloed

op dezen strijd kunnen hebben.

Met deze uiterst vluchtige schets van het vatbaarheidsvraag-

stuk moet ik hier volstaan. Ik wil ter opheldering eenige voor-

beelden laten volgen, die voor het onderwerp, waarmede wij

ons thans bezig houden, nuttig kunnen zijn.

Men heeft in de practijk van de aardappelteelt vaak
groote waarde gehecht aan de eigenschappen van de opperhuid
der knollen t.o. van de meer of mindere vatbaarheid voor,, aard-

appelziekte" {Phytophthora infestans). 2) Op grond van een zeer

uitgebreid en nauwkeurig onderzoek is men aan het Vermont
Agric. Exp. Station 3) tot de conclusie gekomen, dat dit niet

juist is en dat de vatbaarheid afhangt van inwendige eigenschap-

pen, van welker aard vooralsnog weinig te zeggen is. Op twee

wijzen bleek hun dit: le. door infectie der bladeren met sporen;

1) H. Marshall Ward, Recent Researches on the Parasitism of

Fungi; Annals of Botany, Vol XIX; 1905.

2) Zie b.v. Sorauer. Ueber die Pradisposition der Pflanzen fur

parasitare Krankheiten. Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft, no. 82, 1902.

3) Jones, Giddings and Lutman, Investigations of the potato
fungus Phytophthora infestans. Vermont Agric. Exp. Station Bul-

letin 168, 1912.
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het aantal geslaagde infecties liep bij de verschillende varieteiten

iiiteen, doch vooral was er bij deze geslaagde infecties een zeer

duidelijk verschil in de snelheid, waarmede de zwam zich in

het blad uitbreidde ; bij de vatbare soorten was deze aanmerkelijk

grooter dan bij de resistente. Dit toont, dat de meer of mindere

resistentie in hooge mate afhangt van de eigenschappen van

het inwendige bladweefsel (mesophyll).

2e. Door enting van steriel uitgesneden en bewaarde levende

schijfjes uit het inwendige van knollen met reinculturen van de

zwam.
Ook hier teekende zich, geheel onafhankelijk dus van de

eigenschappen van de opperhuid, een groot verschil in de

ontwikkeling van den parasiet af . De eindconclusie van het zeer

breed opgezette onderzoek is, dat de eigenschappen van de

opperhuid geen verklaring geven van de meer of mindere vat-

baarheid van de knollen der verschillende varieteiten. De infectie

vindt hoofdzakelijk plaats door oogen, lenticellen of wondjes

van de opperhuid en de meer of mindere vatbaarheid wordt

bepaald door het ,,vleesch" (d.w.z. het inwendige levende weef-

sel). Verschillen in zuurgehalte waren niet te vinden, evenmin

bepaalde stoffen (b.v. tannine) of verschillen in chemische

samenstelling. Het waarschijnlijkste is derhalve, dat de resis-

tentie afhangt van bepaalde eigenschappen van het levende

protoplasma: verschillen, die zich langs chemischen weg niet

laten aantoonen. In dit voorbeeld zien we dus hoe op grond van

het onderzoek de resistentie-eigenschappen van buiten naar

binnen verlegcl worden; het is echter duidelijk, dat de mogelijk-

heid blijft bestaan, dat ook de opperhuid een rol speelt (b.v.

door meer of minder gemakkelijke verwondbaarheid, waardoor

de infectiekans toeneemt). Dit blijkt b.v. duidelijk uit de

volgende, door Freeman i) beschreven proeven: Het onderzoek

beoogde na te gaan den invloed van de alkaliteit van den bodem
op de vatbaarheid van gerst voor roest. Men infecteerde gerst-

planten, gekweekt in gronden van verschillende alkaliteit met
water, waarin roestsporen verdeeld waren. Het resultaat was,

dat de gerst van de gronden met hoogere alkaliteit minder roest

vertoonde, dan die van de gronden met lagere alkaliteit. De
geringere aantasting was te wijten aan het feit, dat zich bij de

planten in den sterk alkalischen bodem de wasachtige laag op
de bladeren sterker ontwikkelde. Hierdoor rolde het sporen-

houdende water er meer af, het aantal infecties verminderde.

1) E. M. Freeman, Resistance and Immunity in Plant diseases,

Phytopatbology Vol I, 1911.
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Waar de infectie echter gelukte, ontwikkelde de roest zich even
stark, als bij de planten op den minder alkalischen grond. We
zien hier dus, dat de meer of mindere alkaliteit van den bodem
geenerlei verandering brengt in de meer innerlijke eigenschaijpen,

die de resistentie bepalen. Zij veroorzaakt echter een geringe,

oppervlakkige modificatie, waardoor de in f e c t i e-kan s bein-

fluenceerd wordt; hetgeen bij oppervlakkige beschouwing den
indruk van een wijziging der resistentie zou kunnen maken.
Dat de chemische samenstelling van den bodem veel invloed

kan hebben op de vatbaarheid der gewassen voor bepaalde

ziekten is overigens een bekend feit. Wij willen ons thans niet

verder verdiepen in de wijze, waarop dit geschiedt. Verschillende

onderstammen kunnen ongetwijfeld een overeenkomstigen
invloed uitoefenen, zonder dat wij de oorzaak in de verandering

der protoplasma-eigenschappen behoeven te zoeken. Kleine

verschillen, in cuticula, beharing of d.g. kunnen reeds belangrijke

gevolgen hebben.

De chemische samenstelling der vruchten speelt, zooals wij

reeds opmerkten, eveneens een rol. Zoo vonden Viala en

Pacottet 1), bij hun onderzoek van de Black-rotziekte van de

druif, veroorzaakt door Guignardia Bidwelii, dat deze zwam
voor hare ontwikkeling zoowel suiker als organische zuren

noodig heeft. De oude druivenbladeren, die zeer weinig suiker

bevatten, worden dan ook niet aangetast; de jonge bladeren, die

i 1.75 % wijnsteenzuur en 4 % glukose bevatten, echter wel.

De druiven zelf zijn vatbaar gedurende hun zwelling tot 't begin

van de rijping. Het zuurgehalte bedraagt dan 32—24 %, het

suikergehalte 11—56 %. Gedurende de rijping daalt het zuur-

gehalte voortdurend, terwijl de suiker steeds toeneemt, waardoor
tenslotte de vrucht onvatbaar wordt.

Volgens Averna-Sacca 2) speelt het zuurgehalte der bladeren

een groote rol bij de resistentie der druiven tegen Peronospora

en O'idium ; hoe hooger het zuurgehalte, des te grooter de resis-

tentie. Wij zagen reeds hoe de enting de chemische samenstelling

der vruchten kan beinfluenceeren. Doch niet alleen de vruchten:

Laurent 3) geeft talrijke voorbcelden van de verschillen in de

chemische samenstelling van de asch van planten al naar deze

op eigen wortel gekweekt of op vreemden onderstam geent

waren, b.v. van koolsoorten en Sinapis arvensis, van tabak en

tomatenplanten en d.g. meer.

1) Compt. rend, de I'Ac. d. Sc. Bd. 138, 1904, p. 306.

2) S'acidita del succhi delle piante in rapporto alia resistenza

centre gli attacchi dei parassiti. 8taz. Sper.

3) Zie de genoemde verhandeling.
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Zoo is het ook niet aan twijfel onderhevig, dat er chemische

veranderingen optreden in het sap der druiven door enting op

de AmerikaaiiscJie onderstammen, al is 't dan niet jiiist, dat de
smaak er onder lijdt. Ook op deze wijze kan derhalve een var-

andering in vatbaarheid optreden.

Tenslotte nog een factor, die van invloed kan zijn : Voor 't op-

treden van ziekten is, behalve de aanwezigheid van kiemen,

ook een vereischte, dat de plant in een vatbare phase verkeert.

Kerseboomen worden uitsluitend door Monilia aangetast, wan-
neer zij bloeien. Hartig i) merkte op, dat de aantasting van
jonge sparren door de sparrennaaldenroest {Chrysomyxa abietis)

daaraan toe te schrijven is, dat tijdens de sporenverspreiding

van de zwam in het voorjaar alleen die boompjes aangetast

worden welker knoppen reeds uitgeloopen zijn. Alleen de zeer

jonge loten zijn vatbaar, de oudere zijn weder immuun. Dit

verklaart, dat in 't eene jaar de zeer vroeg uitloopende boompjes
aangetast worden, terwijl in een jaar— waarin door veranderde

omstandigheden de sporenverspreiding laat plaats vindt — juist

de laat uitloopende worden geinfecteerd; de loten der vroeg

uitloopende zijn dan niet meer vatbaar. Betreffende de wijzi-

gingen in de periodiciteit van de ontwikkeling der enten (ver-

vroegde uitlooping, vervroegen of vertragen van bloei en vrucht-

draging enz.) kan men nu uit de practijk en de literatuur een

groot aantal gegevens bijeenbrengen. Zeker zijn deze niet

alle betrouwbaar en goed waargenomen ; doch even zeker is

het dat grootere of kleinere wijzigingen in de periodiciteit op-

treden. Ook hieraan zal men aandacht moeten schenken, wanneer
het er om gaat een geval van (ware of schijnbare) verandering
in vatbaarheid te verklaren.

(Wordt vervolgd) H. A. A. van der Lek.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

(Vervolg van jaargang XXVII, afl. 12, biz. 140)

1. Ammoniak, een middel tegen ritnaald. In „The work of the
Rothamstead Experimental Station from 1914—1919" komt
voor een onderzoek van E. J. Russel over „Control of Soil

Organisms and Pests", waarin wordt gewezen op de werkzaam-
heid van ammoniak als middel om ritnaalden in den grond
te dooden. De schrijver brengt daarmee in verband dat het
houden van schapen en het gebruik van gier gunstig werken op
terreinen, waar veel ritnaalden voorkomen.

1) R. Hartig, Lehrbuch de Baumkrankheiten 1882.
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2. Kersenschurft of het zwart der kersen, veroorzaakt door
Fusicladium Cerasi Sacc, eene ziekte, die tot dusver weinig

de aandacht trok, trad volgens R. Laubert in 1920 op ver-

schillende plaatsen van Duitschland zeer veelvuldig op en ver-

nielde een groot percentage van de vruchten. (De jonge, nog
groene kersen, welke vaak nog niet de halve grootte bereikt

hebben, zijn bedekt met hcopjes van een fluweelachtig, zwart-

groen overtreksel, bestaande nit conidiendragers en conidien

van de bovengenoemde Fusicladhim -soort, welker mycelium
vooral in den wand der kersen leeft. De verdere groei der aange-
taste kersen wordt daardoor belemmerd en die kersen, welke
verscheiden van zulke zwartgroene plekjes vertoonen, gaan lang-

zamerhand verdorren; die, waarop slechts weinig plekjes voor-

komen, worden rijp, maar krijgen een onregelmatigen vorm en
hebben uiteraard slechts eene geringe verkoopswaarde). — Het
artikel van Laubert, dat over het optreden van Fusicladium
Cerasi handelt, bevindt zich in ,,Deutsche Landwirtschaftliche

Presse", 47 (1920), biz. 403.

3. Belangrijke schade door de dwergmuis {Mus minutns L.).

De dwergmuis is de kleinste en sierlijkste van alle inlandsche

soorten van muizen. Zij bereikt een lichaamslengte van 6 c.M.,

terwijl de staart slechts lets korter dan het lichaam is. De rug-

zijde is geelachtig roodbruin, de buikzijde wit. De dwergmuis
loopt snel en klautert zeer behendig tegen takjes, rietstengels,

gras- en graanhalmen, takjes van kreupelhout, enz. op. Daarbij

omklemmen niet alleen de voor- en achterpooten de voorwerpen,
waartegen zij opklimt, maar ook de staart wordt er behendig
om been geslingerd. De dwergmuis maakt een uiterst sierlijk

bolvormig nestje, waarvan de middellijn 5 a 6 c.M. lang is.

Het is gewoonlijk grootendeels samengesteld uit los dooreen-
gevlochten droge gras- en graanhalmen; de uitwendige be-

kleeding echter bestaat meestal uit in reepjes getrokken bladeren

van riet of van graansoorten. leder blaadje, dat voor de buiten-

bekleeding van het nestje zal dienen, wordt tusschen de scherpe

snijtandjes genomen en verscheidene keeren daartusschen heen-
en weer getrokken, totdat het in een 6 of 7 tal reepjes is gesplitst,

welke reepjes echter aan de basis van de bladschijf vereenigd
blijven. Deze bladreepjes worden netjes dooreen geweven. Van
binnen wordt het nestje gevoerd met pluis van paardebloemen
of van de vruchtjes van andere samengesteldbloemige i)lanten,

met zachte bladeren of andere zachte voorwerpen. De opening,

die zoo groot is, dat het muisje er juist doorheen naar binnen
en naar buiten kan kruipen, bevindt zich aan de eene zijde
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van het nestje. Veel vindt men de sierlijke nestjes bevestigd

aan de gras- of graanstengels, op vlasland aan de vlasstengels.

In den oogsttijd huist de dwergmuis veelal in de hokken, waarin

het geoogste graan op 't land staat, en bevestigt zij het nest

aan de toppen der schoven. In struiken of laag hout vindt men
het diertje eveneens; daar hangen de nesten aan de takjes.

Veel ook nestelt het in 't riet in de slooten, die graanakkers

omgeven. Soms ook in de toppen van de zeeasterplanten op

de kwelders en aan 't strand.

In 't najaar worden de dwergmuisjes dikwijls met het geoogste

hooi en graan naar de schuren gebracht; en zoo kan men ze dan

in den winter dikwijls in vrij grooten getale aantreffen in de

schuren en hooibergen, ook wel eens in de boerenwoningen.

Daar voeden zij zich met graan, erwten, boonen en verschillende

andere zaden, maar eveneens met spijzen van dierlijken oor-

sprong, zooals de huismuis dat ook doet, bijv. met kaas,

stukjes vleesch en spek. Op den akker eten de dwergmuizen
vooral de korrels van verschillende graansoorten, die zij in half

rijpen of rijpen staat uit de aren halen; ook met de rijpe korrels

in het geoogste, in hokken staande graan. Verder voeden zij

zich met erwten en boonen en met zaden van de meest ver-

schillende kultuurgewassen en wilde planten.

In de meeste streken zijn zij, niettegenstaande hare vrij sterke

voortplanting, niet zoo algemeen, dat zij groot nadeel zouden
teweeg brengen. In het jaar 1919 echter vermeerderden zij zich

in Westfalen en aangrenzende Duitsche landen zoo sterk, dat

zij werkelijk belangrijk nadeel veroorzaakten, vooral op graan-

akkers. Zie hierover: A. Spiekermann, „Ein Zwergmausjahr in

Westfalen" (in „Landwirtschaftliche Zeitung fiir Westfalen und
Lippe", 1919, biz. 288) en Von Seelhoest, „vStarke Getreide-

schaden durch die Zwergmaus" (in „Deutsche Landwirtschaft-

Presse", 1919, biz. 508). Op het veld zag men de muisjes de

halmen vlak onder de aar doorbijten en vervolgens de korrels

uit de aren halen. Natuurlijk is het in zulke gevallen raadzaam,
de nesten zooveel mogelijk te vernielen. door het gras en het riet,

waarin zij nestelen, af te maaien en de nesten aan den rand der

bosschen uit het lage hout weg te zoeken. In schuren, hooi-

bergen en woonhuizen kan men ze evenals de huismuis vangen
in vallen of met verschillende stoffen vergiftigen.

J. KiTZEMA Bos.
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DE MEREL EN HARE OECOXOMISCHE BETEEKENIS.

De merel behoort tot het geslacht der lijsters: in 't algemeen
middelmatig groote zangvogels met een stevig, krachtig

lichaam — met een stevigen, langwerpigen snavel, welke naar

de spits toe eenigszins samengedrukt en aan het vooreinde

van eene weinig diepe indeuking voorzien is, — en met slechts

matig lange vleugels, die nauwelijks de helft van den staart

bedekken. De lijsters voeden zich hoofdzakelijk met regen-

wormen en alleiiei insekten, die zij uit den grond halen of

althans van den bodem opzoeken; vliegende insekten vangen
zij nooit. Daarnevens voeden zij zich met bessen en andere

saprijke vruchten, niet met zaden. De lijsters zijn in 't alge-

meen trekvogels : de meesten broeden in vrij Noordelijke streken

en komen hier te lande in 't najaar op den trek. Er zijn er

echter ook, die liier, al is het dan ook in niet grooten getale,

broeden. Slechts de merel, die hieronder nader zal worden
behandeld, broedt hier in vrij groot aantal, en verscheiden

blijven hier ook den winter over.

De merel of zwarte lijster, in Groningen en Gelderland gieteling

genoemd, heeft eene lengte van ongeveer 27 c.M. Het volwassen

mannetje is geheel zwart met gelen snavel, die bij zeer oude
exemplaren roodachtig is; het volwassen wijfje is aan de rug-

zijde mat zwartbruin, de keel is donkergrijs, de borst rood-

bruin met donkere vlekken, de snavel zwart, bij zeer oude

wijfjes geelachtig. Overigens varieert de onderzijde van de

vrouwelijke merel nog al sterk, zoowel wat betreft de grond-

tint als de vlekken, die er op voorkomen. Bij oude wijfjes

wordt de borst licht gekleurd, soms bijna wit. De jongen ge-

lijken veel op de wijfjes; zij hebben eene zwartbruine rugzijde,

maar meer of minder geteekend door roestkJeurig gele vlekken,
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terwijl de buikzijde op roestkleurigen grond bruine dwarsplekken

vertoont. De snavel der jongen is zwart.

De merel komt bijkans in geheel Europa vanaf ongeveer

60 N.B. voor, althans op de plaatsen, die voor haar geschikt

zijn. Haar verbreidingsgebied strekt zich iiit Oostelijk tot in

Perzie en Turkestan, Zuidwaarts tot in Algerie en Tunis,

Westwaarts tot de Hebriden, de Shetlandsche eilanden, de

Azoren, Madera en de Canarische eilanden. Maar niet overal

in de bovenvermelde streken broedt de mere]. Op de Hebriden-

eilanden bijv. vertoont zij zich alleen in het najaar en in het

voorjaar. Op de Shetlandsche eilanden is zij eerst sedert het

einde van de 19e eeuw broedvogel geworden. In Oost-Pruisen

is zij volgens Hartert een schuwe zeldzame bewoonster van

de boschranden en van laag kreupelhout; zij komt er alleen in

den winter in de tuinen voor en broedt er nooit in de steden.

In Algerie en Tunis is zij standvogel en broedt er geregeld op de

voor haar geeigende plaatsen. Van de in het hooge Noorden

geboren merels trekken er slechts weinige tegen het najaar

weg; vele van deze laatste overwinteren reeds in Zuidelijk

Zweden. In ons land en ook in de meeste streken van Duitsch-

land broedt de merel vrij algemeen; tegen den winter trekken

er vele naar Zuidelijker streken, maar andere, en vooral de

meeste oude mannetjes, overwinteren er. Behalve de bij ons

broedende merels, van welke vele oude mannetjes hier over-

winteren, komen op den najaarstrek nog vele uit meer Noord-

Oostelijk gelegen streken in ons land. Die, welke ons verlaten,

gaan in 't midden van October weg en komen tegen het

midden van Maart weerom.

In Maart, soms reeds eerder, hoort men het liefelijke, eenigs-

zins weemoedige gezang der mannelijke merels; tot het einde

van Juli hoort men het nog. Het meest hoort men ze zingen tegen

het ochtendkrieken, dan weer een tijd lang in den middag en

nog eens weer tegen den avond.

Oorspronkelijk koos de merel voor haar oponthoud voorname-

lijk vochtige bosschen met veel onderbeplanting uit, en wel in

de eerste plaats de boschranden, ook wel met boomen beplante

terreinen met veel onderbeplanting van struiken en laag hout-

gewas. Aan vetten kleigrond gaf zij de voorkeur boven schralen

zandbodem.— In de laatste 80 of 90 jaren echter hebben de me-

rels groote veranderingen ondergaan, zoowel in hare leefwijze als

wat betreft hare gewone plaats van oponthoud. Bechstein
schreef aan 't einde van de 18e eeuw, en Gloger nog om en

bij 1830, dat de merel een schuwe, verscholen en eenzaam

levende woudvogel is, die zich niet zonder noodzaak buiten
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het bosch begeeft, en zelfs op den trek niet dan ongaarne zich

tijdelijk ophoudt in kleine bosehjes, plantsoenen of parken; dat
zij zich zoo mogelijk altijd in het dichtere bosch verscholen

houdt en zich sJechts zelden neerzet op den tak van een
hoogen boom, waar men haar gemakkeJijk kan zien.

In verschillende streken zijn alle merels, in andere zijn

sommige van hen echte woiidvogels gebleven ; en van hen geldt

nu nog volkomen wat Bechstein en Gloger van hen schreven.

Zoo decide WiiSTNEi nog in 1900 mee dat in Mecklenburg de
merels de steden absoluut vermijden en dat men ze daar nooit

in de tuinen ziet; slechts zeer enkele malen, schrijft hij, ziet

men ze gedurende den zwerftijd in de omgeving van eene stad;

als broedvogel bewoont zij daar eenzame bosschen, waar zij in

de tusschen de andere boomen verspreide groepjes fijnsparren

nestelt. — Hoe het nu met de merel in Mecklenburg is gesteld,

weet ik niet; maar in Nederland en ook in een groot gedeelte

van Westelijk Duitschland zijn vele merels zich langzamerhand
gaan vestigen in parken, tuinen en plantsoenen, zelfs binnen de

dorpen en steden ; zij zijn zich daar geheel thuis gaan gevoelen

en geheel aan de nabijheid van den mensch gewend geraakt.

Altum schrijft reeds in 1880 dat in Munsterland de merel

veel algemeener voorkwam in de tuinen van de stad dan in

de bosschen. Dit kan men tegenwoordig van de meeste streken

van Nederland eveneens zeggen, hoewel men hier te lande ook
nog echte woudmerels vindt. Ook op hooge zandgronden is

de merel tegenwoordig zeer algemeen ; zoo treft men haar in

grooten getale in den Pomologischen tuin der Landbouw-
hoogeschool en ook elders op den Wageningschen Berg aan.

Midden Maart komen hier de jonge merels en de wijfjes, die

tegen het koude jaargetijde waren weggetrokken, terug; en ook
de mannetjes, welke in koude winters voor een gedeelte verhuisd

zijn, komen dan weerom. Men ziet dan vaak 3, 4 of 5 merels

bijeen, en op een geringen afstand van eenige honderden passen

telt men er al gauw een 20 stuks. Sommige jaren zijn de merels

reeds veel vroeger in de weer; Altum verhaalt dat hij eenmaal

reeds op 30 Januari merelzang hoorde, en "t komt soms voor

dat men reeds midden Maart nesten met eieren vindt.

Ook Thijsse schrijft er over (zie : .,Het intieme leven der

Vogels"), dat men vaak reeds in Januari iets kan te zien krijgen

van het liefdeleven der merels, meest 's morgens tusschen tienen

en twaalven. .,Een mannetje zit in de grootste opgewondenheid

te roepen. 't Is onophoudelijk „tsjieng, tsjieng, tsjieng", afge-

wisseld met dol heen en weer vliegen onder 't uiten van den

langen alarmkreet.
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„0p den grond in 't natte mos zijn twee wijfjes aan 't vechten

als straatmusschen. Ze vliegen en springen tegen elkander op,

bijten elkaar in den nek en rollen soms over elkander been.

En 't mannetje vliegt maar schreeuwend been en weer, alsof

hij de wijfjes aanhitst. De wijfjes zelf zijn ook niet stil, maar
roepen telkens „tak tak" en zelfs klinkt daar wel eens een

gezangtoon tusschen door.

„Eindelijk vliegt het edele drietal schreeuwend weg.

„Deze gevechten tusschen de wijfjes duren eenige weken
lang en bewijzen voldoende dat zij niet geheel onverschillig

blijven bij de stichting van het huishouden. Misschien hangt het

met de groote energie samen, dat zij soms zingen, een enkelen

keer zelfs zoo, dat ge meenen zoudt een mannetje voor u te

hebben.

„Een maand later is de beurt aan de mannetjes. Dat zijn prach-

tige vechtpartijen of liever stijlvolle duels. De wijfjes in Januari

stellen zich onwaardig aan, verblind als ze waren door passie

en jaloezie. Het schijnt dat de mannetjes meer meester van zich

zelf blijven: ze breken ten minste hun vechtpartij dikwijls af,

door ieder in zijn eigen boom heerlijk en rustig te gaan zitten

zingen.

„De ontmoeting krijgt daardoor, zooals dat ook bij andere

vogels het geval is, meer het karakter van een tournooi dan
van een strijd. Niet zelden ook komen op drukke plaatsen veel

merelparen bijeen en daar kan het dan zeer luidruchtig toegaan.

Zoo lets heb ik gezien op 10 April 1898 in het lage Middachter
bosch."

Over den nestbouw schrijft Thysse in het bovenaangehaalde
prachtige werk het volgende

:

„Het bouwen van het nest geschiedt in de morgenuren en

bijna uitsluitend door het wijfje. Het mannetje zit dan te zingen

of vliegt met zijn wijfje mee. stapt om haar been en dan gebeurt

het wel eens, dat hij een takje of een grassprietje van den grond
raapt en haar dat aanbiedt. Ook oefent hij in den allereersten

tijd eenigen invloed uit op de keuze eener nestplaats door

bouwstoffen naar de plek zijner voorkeur te dragen.

„Merels bouwen overal, van vlak op den grond tot tien Meter
hoog in de boomen. Er wordt wel eens beweerd, dat merels,

die voor het eerst van hun leven bouwen, altijd een nest op den
grond maken, en dat ze dan later, door schade en schande wijs

geworden, het hoogerop gaan zoeken.

„Dit is beslist onjuist. Het nest met eieren van onze foto

lag aan den voet van een dikken den, nagenoeg op den grond:

het zat bekneld tusschen het duinroosje en den dennenstam.
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De man, die bij het nest hoorde, had een snavel, oranje bij rood
af. Dat was dus wel een heel oud mannetje, dat misschien wel

zijn twaalfde huishouden groot bracht.

„Ook is het nog zeer de vraag of de grond een zoo onveilige

plaats is voor een nest. Ik voor mij geloof dat het een der

veiligste nestgelegenheden is en dat de nesten, die een Meter
hoog boven den beganen grond liggen, in hagen of conifeertjes,

in veel ongunstiger conditie zijn. Die mogen door wezels of

katten niet worden opgemerkt, voor mensehen, eksters en

gaaien liggen ze als 't ware voor 't grijpen.

„Nu zouden we de onderstelling kunnen wijzigen en zeggen:

onervaren merels bouwen ter hoogte van een tot anderhalve

Meter en als ze ouder en wijzer worden, gaan ze hooger of

lager; maar nu heb ik dezen zomer weer juist een heel oud
en heel wijs wijfje leeren kennen, dat haar nest jarecies op neus-

hoogte had gebouwd in een houtmijt. Ze was zoo oud, dat ze

een gelen snavel en een bijkans witte borst had. Ook was ze

ongewoon groot.

„Het materiaal van 't nest is zeer verschillend en regelt zich

geheel naar plaatselijke omstandigheden. De grondnesten zijn

voornamelijk gevlochten van grassprietjes en mos, met een

bodem van kleine takjes en verdorde Stengels van voorjarige

planten. Die zijn dan door klei of mest aan elkaar verbonden;

maar ook In den aard en de hoeveelheid van dit bindmiddel

bestaat groot verschil.

„De binnenbekleeding bestaat uit fijne plantenvezels en haren,

maar kan een enkele maal bijna geheel ontbreken. Het nest

in de houtmijt bestond bijna geheel uit takjes; in thuya's en

cypressen heb ik nesten gevonden, waarin de groene levende

takjes van den heester als bouwmateriaal waren gebruikt."

Over de variaties in den nestbouw van de merels vindt men
merkwaardige bijzonderheden in G. Wolda: ,,Ornithologische

Studies" ; uitgegeven door de Directie van den Landbouw,
bl. 49 en volgende; plaat VIII.

„De merels broeden altijd minstens twee maal per jaar,

dikwijls driemaal, een enkelen keer viermaal, zoodat jonge

vogels in het eerste kleed (roodbruin met donkere vlekken)

aangetroffen kunnen worden tot in October. In den regel wordt

voor elk broedsel een nieuw nest gebouwd ; echter komt het ook

wel voor, dat een heel hecht nest tweemaal achtereen wordt

gebruikt. Een dood enkele maal gebeurt het, dat een merelpaar

een verlaten zanglijsternest in beslag neemt en er eieren in legt.

Zelfs zonder het binnenste op merelmanier te stoffeeren."

(Thysse.)
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In een merelnest vindt men gewoonlijk vijf eieren, ook wel

eens zes. Deze eieren zijn blauw groenachtig, met talrijke licht

bruinroode vlekjes dicht bezet.

Eekent men het aantal broedsels, dat een merelpaar in een

jaar grootbrengt, op 3, en stelt men dat ieder broedsel uit vijf

eieren bestaat, waaruit vijf jongen ontstaan, dan zoii dus een

merelpaar per jaar 15 jonge merels voortbrengen, De vermeer-

dering van de merel kan dus zeer krachtig zijn, te meer omdat

deze vogel vrij oud wordt en tot op vrij hoogen leeftijd doorgaat

met broeden. Zoo zal dus in eene streek, die zicli voor het leven

van merels eigent, het aantal exemplaren van deze vogelsoort

vrij snel kunnen toenemen, — althans wanneer deze vermeer-

dering niet door bijzondere oorzaken wordt tegengewerkt.

Overigens kunnen zeer strenge winters een groot aantal merels

doen omkomen; en verder worden er vele volwassen vogels,

jonge vogels of eieren opgegeten door katten, wezels, herme-

lijnen, marters, door sperwers en andere roofvogels, door kraaien,

roeken, eksters en Vlaamsche gaaien. Ook worden door de jon-

gens vaak de nesten uitgehaald, en worden gedurende den zwerf-

tijd een groot aantal volwassen merels met andere lijsternesten

gevangen om te worden gegeten.

De vrouwelijke merel belast zich hoofdzakelijk met het broe-

den, hoewel het mannetje haar af en toe wel eens vervangt.

Reeds wanneer er nog maar twee eieren in 't nest zijn, wordt met

het broeden aangevangen; er wordt dan als regel iederen dag

een ei bij gelegd tot het legsel voltallig is ; maar er wordt ook

wel eens een dag overgeslagen. Het gevolg van een en ander is

dat het eene ei eerder dan het andere uitkomt, en dat de jongen

van hetzelfde broedsel onderling belangrijk in grootte en ont-

wikkelingsgraad kunnen verschillen.

Het mannetje en het wijfje beiden belasten zich met het

voeden van de jongen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit

bladluizen, rupsen en keverlarven en misschien uit nog andere

niet te hardschalige insekten; verder uit aardbeien, stukjes

peer en andere sappige plantendeelen.

t
-' „Ieder keer — zegt Thysse in zijn boven aangehaald werk —
„ieder keer dat een oude vogel voedsel brengt, wacht hij tot

een jong zijn darm leegt — 't is bijna een reflex op 't eten —
raapt het uitwerpsel op en verzwelgt het."

Op koele, donkere dagen worden de jongen door de ouden

gekoesterd. Maar op zeer warme dagen gaat de moeder voor

het nest zitten en waait hun koelte toe. Bij al deze goede zorgen

worden de jongen spoedig groot. —
Het hoofdvoedsel van de merel bestaat uit dierlijke spijs.
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Al naar den tijd des jaars en naar de plaats van oponthoud
verschilt deze.

In de eerste plaats is de merel een groot liefhebster van
regenwormen. De wijze, waarop zij deze dieren bemachtigt,

wordt door Thysse in zijn hier herhaaldelijk vermelde boek
„Het intieme leven der Vogels" in de volgende woorden ge-

schetst : „Er is geen vogel, Mdens bemoeiingen zoo rechtstreeks

gericht zijn oj) den aardworm, al moge de zanglijster hem zeer

nabij komen. Deze laatste moet toch nog altijd afwachten; hij

luistert tot hij zijn worm hoort, en gaat dan op het geluid af.

Maar een merel gaat verder: die kent de natuurlijke historie

van den aardworm op een prik, ziet aan den grond, waar de

worm te verwachten is, en slaat bladeren en aarde op zij, om
zijn prooi te bereiken.

,,'t Is een echt herfsttafereel : de merel, stoer werkend in de

afgevallen bladeren. Licht huppelt hij over den grond, staat

even stil op hooggestrekte zwarte pooten, bukt op eens, en dan
vliegen onder de krachtige slagen van den snavel de bladeren

rechts en links. En eer de worm, die in zijn hoi aan de bladeren

zat te knagen, tijd gehad heeft om zich diep genoeg terng te

trekken, heeft de merel hem aan zijn kop te pakken ; en nu begint

het worstelspel, dan in negen van de tien gevallen voor den

worm slecht afloopt."

Naast regenwormen eet de merel eene groote massa slakken.

In tijden, waarin deze dieren zich sterk hebben vermeerderd,

is zij in dit opzicht van groote oeconomische beteekenis. Verder

haalt zij vele insekten en insektenlarven uit den grond, zooals

engerlingen, aardrupsen, emelten en larven van de tuinvliegmug

(Bibio hortulanus). Ik zag eenmaal in 't voorjaar een merel zeker

een kwartier lang voortdurend ijverig op een bepaalde plaats

bezig, in den grond te pikken en er kleine, wormachtige diertjes

uit te halen. Toen de vogel verdwenen was, ging ik het terrein

van zijne werkzaamheid inspecteeren. 't Was een plek, waar de

grond zeer mul was tengevolge van eene ophooging van half-

vergane overblijfselen van plantaardigen oorsprong, en ik vond
daar nog enkele Bibio-larven, die de merel had overgelaten.

't Is bekend, dat deze larven altijd in grooten getale bij elkaar

in den grond te vinden zijn op plaatsen, waar zich vele half-

vergane overblijfselen van planten bevinden. Van zulke plaatsen

uit echter tasten zij vaak de ionge kultuurplanten aan, die in

de naaste omgeving groeien.

Tenslotte halen de merels in den herfst en den winter allerlei

insekten weg, die zich onder het afgevallen blad verscholen heb-

ben. Netjes keeren zij ieder blaadje om en halen er al de daar-
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onder weggescholen diertjes weg. Dit werk gaat hun bijzonder

vlug en handig af. Daarbij wordt alles weggehaald wat zich

daar aan levende kleine diertjes mocht bevinden : allerlei rupsen

en poppen, kleine loopkevertjes, kortschildkevertjes, verschil-

lende aardvlooien, lievenheersbeestjes, enz. enz., ook veel slak-

ken. — In dennenbosschen vooral halen zij op deze manier veel

rupsen of poppen weg van den dennenuil en den dennenspanrups-
vlinder, vele dennenbastaardrupsen (Lophyrus- en Lydasoorten),

verschillende snuittorren {Brachyderes incanus, Cneorhinus gemi-

natus, Hylobius Abietis, Pissodes notatus) en verschUlende Bchors-

kevers. In eikenhakhout haalt de merel in winters, volgende op
zomers, waarin de eikenaardvloo aanzienlijke schade heeft aange-

richt, groote massa's van die springende kevertjes onder het op
den grond liggende loof weg. Reeds wanneer er een enkele merel

aan 't werk is geweest, kan men dat aan de op den grond lig-

gende, geheel omver gehaalde bladmassa duidelijk merken.
Dat de merels in ooftboomgaarden en bessentuinen ook vele

schadelijke insekten onder het afgevallen loof weghalen, ligt

voor de hand. Natuurlijk zijn het nooit al te gader schadelijke

insekten, die de merels in den herfst en den winter onder 't afge-

vallen gebladerte of de afgevallen naalden weghalen ; ook nuttige

insekten, zooals sluipwesppoppen, lievenheersbeestjes, enz.

zoeken zij weg, en natuurlijk een groot aantal diertjes, die voor
onze kultures noch nuttig noch schadelijk zijn.

De merels schijnen in de laatste 30 a 40 jaren in sommige
streken of onder bepaalde omstandigheden zich wel eens te zijn

gaan schuldig maken aan het uithalen van de nesten van andere,

meestal van kleinere, vogels. Voorzoover mij bekend, heeft

Prof. Carl Semper te Wiirzburg daarop het eerst de aandacht
gevestigd in zijne brochure „Mein Amselprozess". Er was n.l.

tegen dezen geleerde een proces uitgelokt, omdat hij een paar
merels in zijn tuin had doodgeschoten, daar zij hem te lastig

werden in zijn fruitboomgaard. Daarover ontving hij van een

aantal overdreven vogelbeschermers, die daar woedend over

waren, zeer beleedigende brieven, ten deele zelfs in dichtmaat,
waarin hem de door hem begane euveldaad onder het oog
werd gebracht. In zijne brochure, waarin hij een aantal van deze,

ten deele zeer curieuse brieven afdrukt, wees Semper, ook al

weer van zijn kant overdrijvende, erop, dat de merel in de
laatste jaren hare leefwijze geheel heeft veranderd, dat zij het
eten van insekten meer en meer heeft opgegeven en in plaats

daarvan op groote schaal nestvogels is gaan dooden en opeten,

zoodat zij de nuttige zangvogels uit de buurt, waar zij in aan-
zienlijk getal huist, is gaan verdrijven.
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In den 4en druk van Brehm's „Tierleben" („Vogel", Bd.

IV, bl. 136 en 137) zegt de bewerker van dezen druk daarvan
het volgende.

„Het zou moeilijk te bewijzen zijn dat de merels, waar zij

in grooten getale leven, de kleinere zangvogels zoiiden verdrijven.

Waar het voedsel schaarsch is, zuUen de sterkere merels wel

weinig voor de zwakkere kleine zangvogels overlaten, en ze

daardoor langs indirecten weg verdrijven. Het wegblijven van
kleine zangvogels van bepaalde plaatsen kan echter ook door

andere, ons ten deele nog onbekende oorzaken worden bewerkt.

Den merels hiervan de schuld te geven, alleen omdat zij zich

ergens vestigen en vermeerderen of omdat hier of daar wel eens

de eene of andere merel zich aan een nestvogeltje zou vergrijpen,

— dat ware toch te ver gegaan. Bovendien blijkt uit talrijke

waarnemingen, hoe voortreffelijk merels en kleine zangers

dikwijls in dezelfde buurt gedijen.

„Marshall vermeldt overigens verschillende feiten, die eene

tegenovergestelde meening schijnen te bevestigen. „Wij hebben
het bijgewoond" — zoo schrijft hij — „dat een gevangen manne-
tjesmerel in de voliere van het zoologisch Instituut te Leipzig

een nest jonge duiven uitmoordde, niettegenstaande de aan-

wezigheid van de beide ouders. Men zou nu — en ik moet toe-

stemmen niet ten onrechte — kunnen beweren : dat de merels

in volieres jonge vogeltjes dooden, bewijst niets, want deze

merels bevinden zich onder abnormale omstandigheden
Maar ik zelf heb helaas twee keer merels, eenmaal in den voor-

zomer van 1867 bij Jena een wijfje en een andere maal in het

voorjaar van 1875 of 1876 in het park bij Weimar een mannetje,

een nestvogel afhandig gemaakt."
Ik heb zelf nooit waargenomen, dat een merel een vogelnest

uithaalde; maar Thijsse maakt er in zijn herhaaldelijk vermeld

werk wel melding van, zij 't ook slechts met een enkel woord.

In Brehm's „Tierleben", 4e druk (Vogel", Bd. IV, bl. 137)

wordt naar aanleiding van het uithalen van vogelnesten door

merels gezegd: „De merels, die in zoo korten tijd zoo opvallende

veranderingen in haar gedrag hebben doorgemaakt, zullen deze

ook nu nog niet afgesloten hebben; op verscheiden plaatsen

mogen sommigen of velen van hen ook slechte eigenschappen

hebben aangenomen, maar daarom zullen wij toch niet dadelijk

over deze geheele groep van zangers den staf breken."

De merel gebruikt naast dierlijk voedsel ook spijs van plant-

aardigen oorsprong. In den winter, als er niet anders te krijgen

is, eet zij ook wel stukjes brood, die door den mensch voor de

vogeltjes werden uitgestrooid ; of zij dan ook wel zaadjes oppikt.
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is mij niet bekend, maar als het geschiedt, is liet toch zeker een

groote uitzondering en geschiedt het niet dan in den grootsten

nood. Wei eten de merels gaarne saprijke vruchten, zooals

dat trouwens alle lijsterachtige vogels doen.

Zeer graag eten de merels aardbeien. Hebben zij het een keer

in de gaten, dat ergens aardbeibedden staan, dan is het raadzaam

deze met behangerslinnen tegen hare aanvallen te beschutten,

anders blijft er jiiet veel van over, althans wanneer er in den

tuin een niet onaanzienlijk aantal merels huist. Zelfs komen ze

in de bakken de aardbeien weghalen, wanneer die bakken open

staan op een kier, die groot genoeg is, om een merellichaam door

te laten. Ook hare jongen geleiden de merels naar de aardbei-

bedden, en reeds de nestvogeltjes worden soms met aardbeien

gevoed. — Nauwelijks minder belust dan op aardbeien zijn de

merels op aalbessen en druiven, ook op kersen. Perziken en

abrikozen vernielen ze ook; zij hakken er de zachtste stukken

uit; menigmaal laten zij heele stukken, die hun niet bevallen,

liggen. Op zachte peren zijn zij verzot ; maar ook met deze vruch-

ten gaan ze zeer ruw om. Zij hakken er met hun snavel in en

hollen ze zoo van binnen uit, terwijl zij de schil en het klokhuis

laten zitten; van vele peren echter eten zij slechts een gedeelte,

soms maar een zeer klein gedeelte, op, laten de rest liggen en

nemen weer een andere peer.

Wil men in een fruitboomgaard, waar verschillende soorten

staan, peren gaan plukken, dan wijzen de merels ons die soorten

aan, welke rijp zijn geworden; onder de boomen, waaraan rijpe

peren zitten, ziet men door deze vogels uitgehakte vruchten

liggen, onder de andere niet. Zijn er echter geen rijpe, sappige

peren in den boomgaard meer voorhanden, dan nemen zij ook

hardere peren voor lief; zelfs zag ik ze soms in de stoofperen

huishouden en ook in de appelen. Het schijnt mij toe, dat in de

laatste jaren de merels veel vaker ook van die harde peren en

ook appelen gaan aantasten dan vroeger 't geval was. Een
tiental jaren geleden had ik nooit stoofperen en appelen op den

grond zien liggen, die door merels waren toegetakeld; in de

laatste jaren zag ik dit herhaaldelijk. Toch blijven de merels

altijd de zachte, weeke vruchten boven de harde verkiezen.

Het schijnt mij toe, dat de merels tegenwoordig meer fruit eten

dan vroeger, en er minder kieskeurig op zijn geworden.

In streken, waar vele merels zijn, is het soms voor

den fruitteler om wanhopig te worden. De lekkerste aard-

beien, bessen en peren worden door deze vogels op groote

schaal vernield. En het is zeer zeker te billijken, dat soms
de fruitteler — na bekomen vergunning van den Burgemees-
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ter -— er toe overgaat, er een zeker aantal te scliieten. —
De merels eten echter niet alleen vruchten uit den fruit-

boomgaard, maar zij eten — als trouwens alle lijstersoorten —
ook gaarne de bessen en andere saprijke vruchten van allerlei

boomen, struiken en heesters, bijv. die van de jeneverbes, de

hulst, de lijsterbes, de trosvogelkers en andere Prunus-soorten,

zooals den sleedoorn, verder die van den vlierboom, den vuil-

boom, den sneeuwbal, den meidoorn, de klimop, den duindoorn,

de Berberis, ook de bottels van wilde rozen. Zij verteren van
deze bessen of andere saprijke vruchten het vruchtvleesch,

maar gewoonlijk niet den soms vrij harden of leerachtigen vrucht-

wand en in ieder geval niet de zaden. De onbruikbare gedeelten

dezer vruchten worden grootendeels in den krop tot ballen

samengevoegd, die uit den mond weer verwijderd worden ; een

groot aantal van de fijne zaden echter passeeren wel het

darmkanaai, maar worden daar niet verteerd en verlaten het

lichaam met de uitwerpselen. Deze zaden behouden niet

alleen hun kiemvermogen, maar het blijkt zelfs dat zij, nadat

zij den darm gepasseerd zijn, gemakkelijker en vlugger

kiemen dan anders, waarschijnlijk doordat de zaadhuid eenigs-

zins door de verteringsvochten is aangetast, zoodat een zaad,

nadat het door het darmkanaai heengegaan is, gemakkelijker

het water opneemt dan voor dit was geschied, en de zich ont-

wikkelende kiem ook gemakkelijker de zaadhuid doorboort.

Zaden van meidoorn bijv., die anders eerst na eenige jaren

gaan kiemen, — sommige eerder, andere later, — zijn dadelijk

kiembaar, wanneer zij door een vogeldarm zijn heengegaan. —
De merels nu (en andere lijstersoorten, alsmede sommige

zangers) dragen veel bij tot de verbreiding van allerlei struik-

gewas, waarvan zij de bessen eten; want zij werpen de ballen,

die zij uitspuwen en de zaden, welke in hunne uitwerpselen zitten,

overal been, waar deze anders niet zouden komen, daar immers
de bedoelde zaden een vrij groot soortelijk gewicht hebben en

geen vleugelvormige aanhangselen of andere verbreidingsappa-

raten bezitten, zooals bijv. de zaden van echsdoorns, esschen

en dennen. In den herfst zijn de meeste der bovengenoemde
bessen en besachtige vruchten rijp; de merels en verdere lijsters

zoeken ze dan op de meest verschillende plaatsen, maar als

er bosch in de nabijheid is, gaan zij daarheen om er bij nacht

te rusten. In het bosch worden dus de meeste van de bedoelde

zaden door de merels en de verdere lijsters, gepraepareerd of

ongepraepareerd, uitgezaaid. Deze vogels zijn derhalve oorzaak

van het opschieten van trosvogelkers en Prunus serotina, van

hulst, lijsterbes, vlierstruiken, enz. enz.
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Van de houtgewassen, die aldus door de lijsters in de bosschen

worden gezaaid, zijn slechts enkele soorten rechtstreeks nuttige

boomsoorten (trosvogelkers, Prunus serotina); de andere vor-

men onderhout, dat den bodem beschermt en de bosschen

versiert. De open plekken ontvangen voornamelijk door de

lijsters hunne besdragende struiken (jeneverbes, duindoorn:

de laatste vooral in de duinstreken). —
Moeten wij nu de merel een nuttigen of een schadelijken

vogel noemen ? Zij doet en nut en schade ; maar ik aarzel niet,

als mijne meening uit te spreken, dat het nut de schade verre

overtreft.

In de bosschen doet de merel in het minst geen nadeel, uitslui-

tend nut. Het aantal schadelijke insekten, dat zij daar opruimt, is

zeer groot, en omdat van deze vogelsoort altijd vele exemplaren

hier den winter doorbrengen en dan onder de naalden en de

bladeren, die op den grond liggen, een enorm groot aantal rupsen,

bastaardrupsen, snuittorren en schorskevers weghalen, en omdat
de merel 3 of 4 broedsels per jaar groot brengt en hare jongen

bijkans uitsluitend met insekten voedt, terwijl ook de ouden in

den zomer in de bosschen zoo goed als uitsluitend insekten eten,

waarvan de meeste schadelijk zijn. Ook het nut, dat de merels

doen doordat zij verschillende soorten van besdragende hout-

gewassen in de bosschen doen opslaan, mag van beteekenis

worden genoemd.
In tuinen en boomgaarden is de merel niet zoo uitsluitend

nuttig. Dat zij daar zoo vele regenwormen eet, kan haar uit een

oeconomisch oogpunt niet als een deugd worden aangerekend,

daar de regenworm in "t algemeen als verbeteraar van den grond
een nuttig dier kan worden genoemd. Maar bij het enorme
voortplantingsvermogen van deze dieren kan men het den merels

ook al niet als een misdaad aanrekenen, dat zij er een groot

getal van verslinden. Waar de grond voor hen geschikt is,

vindt men toch altijd regenwormen genoeg. — Verder maakt
de merel zich in tuinen en boomgaarden zeer verdienstelijk door

het eten van zeer vele slakken en van allerlei schadelijke insekten.

Ook in den winter eten diegene, welke hier het koude jaargetijde

doorbrengen, vele insekten; en verder brengen zij er hare jongen

mee groot. Maar door het eten van aardbeien, kersen, aalbessen,

druiven, preziken, abrikozen, peren en ook wel van appelen

doen zij soms veel kwaad; en het kan noodig zijn, dat de
gebruiker van de terreinen, waar zij zooveel nadeel teweeg
brengen, den Burg'emeester vergunning vraagt om er enkele

te schieten. Men vergete echter niet, dat tegenover de gemakke-
lijk waarneembare schade, die de merel soms teweeg brengt,
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zeer veel nut staat, dat gewoonlijk onopgemerkt blijft. En dan
vergete men ook niet, hoe deze vogel ons door zijn prachtig

gezang het oor streelt. „De merel" — zegt Thysse — is een

zangvogel van buitengewone begaafdheid, een solist van den
allereersten rang en een onmisbare steun in het groote

vogelorkest."

J. EiITZEMA Bos.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

(Vervolg van biz. 16)

4. Bestrijding van Aspergekevers. T. L. Guyton heeft in

,,Ohio Agricultural Exper. Station Bulletin" nr. 6, 1919, biz.

197—199 de leefwijze van de aspergekevers en hunne bestrijding

behandeld. Het insekt blijft 3—8 dagen in den eitoestand;

het larventijdperk duurt 10—14 dagen, de poptoestand 8 dagen.

De kevers vertoonen zich boven den grond zoodra de asperge-

knoppen te voorschijn beginnen te komen. Eene tweede
generatie van kevers verschijnt in Juli, eene derde in Augustus.

Als bestrijdingsmiddelen worden aangegeven: le het vangen
van de kevers met de hand ; 2e het bestuiven van het aspergeloof

met kalkstof , wanneer de dauw er nog op ligt (voor het dooden
van de larven); 3e het afvegen van de larven bij heet, zonnig

weer ; 4e het bespuiten met Bordeauxsche pap, waaraan zeep was
toegevoegd; 5e het bespuiten met loodarsenaat. Om reeds in

't begin van den tijd van 't aspergesteken de uit den grond te

voorschijn komende kevers te dooden, late men op ieder bed
enkele aspergeplanten opschieten en bespuite deze telkens weer
met loodarsenaat; de kevers begeven zich naar deze planten,

eten het vergiftigde loof en sterven.

5. Soorten van appelen, die weerstand bieden tegen appel-

meeldauw. Wenck schrijft in „Erfurter Fiihrer im Obst- und
Gartenbau", 1921, biz. 261 over de verschillende vatbaarheid

van onderscheiden soorten van appelboomen tegen meeldauw,
welke ziekte in 't algemeen op zandigen, hoogen en drogen

grond meer optreedt dan op kleiachtigen en veenachtigen

bodem en op goed waterhoudenden zandgrond. Naar zijne

ervaring lijden zeer erg aan de genoemde ziekte: Boikenappel,

Bismarck-appel, Ribston Pipping, Oberdiecks Reinette, soms

ook Landsberger Reinette en Minister von Hammerstein; terwijl
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hij als zeer weerstandbiedend vermeldt: Jacob Lebel, Schoone

van Boskoop, Rijnlandsche Winterrambons, Grauwe herfst-

reinette, Grauwe Fransche Reinette, Rijnlandsche Bohn-appel,

Charlamowsky.

6. Wordt de roest van de tarwe overgebracht door het zaad?

In „The Annals of applied Biology (Vol. VIII, No. 2, August

1921, bl. 81) komt een artikel over dit onderwerp voor van de

hand van W. L. Waterhouse te Sydney. De schrijver verwijst

eerst naar een artikel van Hungerford, voorkomende in „Jour-

nal of Agricultural Research" (Vol. XIX, 15 Juni 1920), waarin

deze geleerde door een aantal zorgvuldig genomen proeven

heeft aangetoond, dat de zwarte roest der tarwe {Puccinia

graminis Tritici E. en H.) niet overgaat van de eene tarweteelt

op de andere door middel van het zaad. Deze schrijver komt tot

de conclusie, dat de aanwezigheid van hoopjes teleutosporen op

de geoogste tarwekorrels van geenerlei beteekenis is.

Waterhouse nu onderzocht deze quaestie nog eens, en

trachtte tevens de vraag te beantwoorden of een histologisch

onderzoek van roestige tarwekorrels gedurende de kieming en

gedurende de eerste ontwikkeling der jonge plantjes eenig

licht zou werpen op het probleem. Zijne onderzoekingen be-

vestigen Hungerford's conclusies.

In April 1920 ontving hij tarwekorrels, afkomstig van een veld,

dat in erge mate aan roest had geleden. De stoppels van deze

tarwe zagen zwart van teleutosporen, en deze kwamen eveneens

veel voor op het kaf, dat zich bevond tusschen het van hem
ontvangen graan. Bij een aantal tarwekorrels bevonden zich een

aantal teleutosporen aan de korrels; hij zocht een aantal

korrels uit. waar deze gezeten waren op het ondereinde van de

korrel op de plaats, waar zich de kiem bevond. Het aantal roesti-

ge korrels werd door Waterhouse bepaald op 0.5 tot 1 proeent

van de door hem ontvangen korrels. Ook Fusarium- en Helmin-

thosporiumsporen Wv^rden op vele korrels aangetroffen.

Van de roestige tarwelcorrels werd de eene helft aan de heet-

waterbehandeling blootgesteld, de andere helft werd niet be-

handeld; van de korrels, aan welke geene roestsporen werden
aangetroffen, werden eveneens een aantal met heet water be-

handeld, andere niet. Al deze korrels werden te kiemen gezet

bij eene temperatuur van 15-— 18 C, en toen de scheuten be-

hoorlijk te voorschijn waren gekomen, werden de kiemplantjes

iu potten uitgepoot, die in een kas werden neergezet. Er was
geen verschil te zien tusschen de kieming der verschillende par-

tijen. De jonge planten werden drie maanden lang in observatie
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gehouden; maar op geene ervan wercl roest geconstateerd:

ook niet op die, welke otitstaan waren uit roestige, niet aaii de
heetwaterbehaiideling blootgestelde korrels. Van tijd tot tijd

gedurende de kieming en gedurende den verderen groei werden
er plantjes uitgenomen en mikroskopisch onderzoeht. Bij het

miskroskopisch onderzoek van de kiemende roestige graan-

korrels bleek de myceelmassa, waarop de telentosporen zaten,

inwendig in de korrel te zitten. Maar dit myceiiiim kwam
niet tot groei; het scheen dood te zijn. Wei kwam er mycelium
aan de oppervlakte van de korreJ en ook in de buitenste lagen

van het schildje tot ontwikkeling ; maar dit behoorde blijkens

de gevormde sporen soms tot een Fnsarium, soms tot een

Helminthosporium. Sommige malen werd myceliumi aangetroffen

in de buitenste cellagen van de basis van den halm der

kiemplant, maar dit was dikker dan roestmycelium is en het

groeide intercellulair, terwijl het roestmycelium door de cellen

heengroeit. Waterhouse acht het zeer onwaarschijnlijk, dat

roestmycelium in uitgezaaide tarwekorrels in staat is, de tarwe-

planten te infecteeren.

7. Eenige mededeelingen omtrent de leefwijze van de fritvlieg.

Norman Ctjnliffe publiceert in ,,The Annals of applied Bio-

logy" (Vol. VIII, No. 2, bl. 105— 133) belangrijke onderzoekingen

aangaande dit onderwerp. Uit zijne onderzoekingen blijkt,

dat — althans in Engeland — de volwassen fritvlieg het geheele

jaar door op het veld te vinden is behalve in de periode van
November tot April; 2e dat er perioden zijn, waarin de frit-

vliegen buitengeAvoon veel worden aangetroffen, welke perioden

waarschijnlijk door metereologische condities worden bepaald;

3e dat zij in 't algemeen in grooten getale worden aangetroffen

bij hooge temperatuur, en in geringen getale bij regenval ; 4e dat

er allerwaarschijnlijkst onder normale omstandigheden vier

generaties per jaar optreden (geen drie, zooals gewoonlijk voor

ons land wordt aangenomen), terwijl de fritvlieg tweemaal in

haar leven eieren legt; oe dat tusschen het te voorschijn komen
van de opvolgende generaties in het voorjaar ongeveer 50 dagen

verloopen, in den zomer 35 dagen en in den winter 230—250;

6e dat, behalve granen, als voedsterplanten kunnen wor-

den gebruikt in den zomer de volgende grassen : Arrhenaterum

avenaceum (een verwante van ons Fransch raaigras), Festuca

pratensis {een soort van zwenkgras). Lolium italicum{ Italiaansch

raaigras), Lolium perenne (Engelsch raaigras), Poa annua (een-

jarig beemdgras, straatgras) en Alopecurus myosuroides (een

soort van vossenstaart), in den winter Arrhenaterum avenaceum
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(verwant aan het Fransch raaigras), Hordeum pratense (eene

soort van wilde gerst), Loliura italicum en Lolium perenne

(Italiaansch en Engelsch raaigras) ; 7e dat de volwassen vlieg

in de lente en in den zomer een levensduur heeft van onge-

veer 50 dagen ; 8e dat diep omploegen en rollen alleen op

zware gronden voorbehoedmiddelen zijn tegen het schadelijk

optreden van de fritvlieg; 9e dat van bemesting met stikstof-

houdende meststoffen om de schadelijke inwerking van de

fritvlieglarve tegen te gaan, weinig nut te verwachten is ; lOe

dat Norman Cunliffe uit de fritvlieg de volgende parasieten

kweekte : Chasmodon apterus Nees, Psichaera spec, Aphidius

granarius en Dicyclus fuscicornis Walker.

Natuurlijk is het de vraag, of de leefwijze van de fritvlieg

in Nederland, en in 't algemeen in Midden- en West-Europa
precies zoo is als in de buurt van Oxford en van de Theems,

waar de schrijver zijne onderzoekingen instelde.

8. Bestrijding van slakken. In de „Geisenheimer Mitteilungen

liber Obst- und Gartenbau", Jaargang XXXVI, No. 9 (Sept.

1921) komen enkele mededeelingen voor omtrent de verdelging

van slakken, die wel niet geheel nieuw zijn, maar waarop het

toch niet kwaad is, de aandaclit hier nog even te vestigen. Op
kleine perceelen legge men stukjes van eene plank, kleine bundel-

tjes houtwol, buizen (draineerbuizen bijv.) enz. uit, waaronder
of waarin de slakken tegen den morgen wegkruipen. Verder kan
men volgens Hiltner met succes potten in den grond plaatsen,

die men tegen 't begin van den nacht met bier vult ter hoogte

van 1 c.M. De slakken komen daar op af en kunnen den volgenden

dag worden bijeengegaard. De gevangen slakken worden met
graagte door kippen gegeten. — Hiltner raadt voor de bestrij-

ding van slakken op grootere terreinen aan het bestrooien

van zulke perceelen met kalk, tweemaal achtereen met een

tusschenruimte van -| uur. Dit moet natuurlijk in den vroegen

morgen geschieden.

Over deze bestrijdingsmethode, die reeds sedert jaren door

mij werd aanbevolen, alsmede over verdere bestrijdingsmiddelen

der slakken, zie men bl. 170 van deel II van den 4en druk van
,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", bewerkt
voor den heer Schoevers en mij. Ik wil echter nog even
wijzen op de volgende opmerking, die in de boven vermelde
mededeeling in de „Geisenheimer Mitteilungen" wordt gemaakt

:

„In plaats van met kalk, kan men ook met Thomasslakken-
meel of met kainiet strooien, waardoor tevens den bodem
voedingsstoffen worden toegevoegd." J. Ritzema Bos.
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BESCHERMING
VAN VOGELS.

Allerwegen wordt er over geklaagd, dat de meeste vogelsoorten

in ons land in aantal achteruit gaan en die bewering is, jammer
genoeg, niet te logenstraffen. Ten deele spruit die achteruit

-

gang voort uit de veran-

dering van den bodem,
welke de cultuur nood-

wendig met zich brengt;

voor een ander deel even-

wel is hij te wijten aan het

onoordeelkundig optreden

van den mensch, die, ter-

wille van geringe directe

voordeelen, het vogelleven

bedreigt, zonder de gevol-

gen van zijn optreden te

overwegen. Die gevolgen

blijven dan ook al te dik-

wijls niet uit en de onver-

wachte vermeerdering van
insecten en hunne larven,

waarover de laatste jaren

herhaaldelijk geklaagd

wordt, kan een direct ge-

volg zijn van de verrainde-

ring van het aantal vogels.

Niet licht kan de mensch
straffeloos in de natuur ingrijpen.

Maar ook uit een ander oogpunt is de vermindering van het

aantal vogels te betreuren. In breeden kring bestaat er tegen-

Jongo Steenuiltjes buiten hot nestljol.

Foto A. Burdct.
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woordig belangstelling voor onze gevederde medeschepselen en

duizenden hebben reeds geleerd te genieten van den vroegen

lentezang der lijsters in onze tuinen, van het gejoel der weide-

vogels in ons polderlandschap en van de schitterende zweef-

vluchten der wulpen op de eenzame heidevelden. Zeer velen

danken aan de vogels uren van bet zuiverste genot en daarom
alleen reeds kunnen de vogels op een welwillende bebandeling

aanspraak laten gelden.

De vermindering van bet aantal vogels is een ernstige natuur-

verarming en die kan slecbts worden tegengegaan als alien, die

belang stellen in bet vogelleven, de banden ineenslaan.

De kwak, de grauwe gans en de zwaan leveren in ons land bet

voorbeeld, dat in bet wild levende vogels gemakkelijk kunnen
worden uitgeroeid, docb ten opzicbte van den raaf is gebleken,

dat goed doorgevoerde bescberming niet zonder gevolg zal

blijven. Kort geleden sebeen ook deze vogel met ondergang
bedreigd; tbans beleeft bij betere dagen en de mogelijkbeid is

niet buitengesloten, dat bij binnenkort weer in grooteren getale

ons land zal bevolken. Onze Vereeniging beeft een der laatst

overgebleven ravenparen, terwille van bun zeldzaambeid, in

bescberming genomen en wij mocbten de voldoening smaken,
dat de jongen in 1920 en in 1921 veilig konden uitvliegen. In

lange jaren was dat al niet gebeurd.

In den laatsten tijd beeft de Nederlandscbe Vereeniging tot

Bescberming van Vogels tal van broedplaatsen doen bewaken.
Deze bewakingsdienst werd pas in 1916 ingesteld en vorderde

destijds bet luttele bedrag van f 23.— ; in 1921 is deze post ge-

stegen tot ruim f 2500.—

.

Wij kunnen er niet dankbaar genoeg A'oor zijn. dat onze leden

ons in staat bebben gesteld, dezen praktiscben arbeid zoodanig

uit te breiden, docb .... veel, zeer veel blijft er nog te doen
over.

Nog andere vogelterreinen moeten noodwendig in bescberming
worden genomen gedurende den broedtijd; de middelen daartoe

ontbreken evenwel te eenenmale. Indien voldoende steun wordt
toegezegd, zal uitbreiding der bewakingsdiensten zeker niet

uitblijven.

Over de naleving en de bandba^dng der vogelwet voert onze
Vereeniging een uitgebreide correspondentie en verschillende

misstanden konden dientengevolge worden weggenomen, alles

weer ten voordeele van den Nederlandscben vogelstand. Hoe
kracbtiger de Vereeniging evenwel wordt, des te meer zal zij

ook in dit opzicbt weten te bereikeii. De beteekenis van dezen
arbeid mag niet onderscbat worden; de actie tegen bet gebruik
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van paalklemmen, waarin o.a. honderden nuttige uilen nog steeds

den dood viiiden, is daarvoor wel een goed bewijs.

Hoewel de Vereeniging in het algemeen groote medewerking
ondervindt van de politieautoiiteiten, kwam herhaalde malen
de wenschelijkheid ter sprake, om een eigen politie-ambtenaar

aan te stellen, voldoende vogelkundig onderlegd, om steeds met
de noodige zekerheid te knnnen optreden. Deze ambtenaar zou
belast moeten M^orden met het houden van controle op den han-
del in vogels en in eieren, op het gebruik van verboden vang-
middelen, op het verschepen van beschermde vogels naar het

buitenland, enz. Engeland betrekt nog steeds baardmannetjes
en khiiten, misschien ook kemphanen, lepelaars en andere
zeldzame vogeJs, uit ons land en de op de Londensche markten
van levensmiddelen te koop aangeboden kieviten zijn voor een

deel ook uit Nederland afkomstig. Slechts deskundig toezicht

zal dezen onwettigen handel onoverkomelijke moeielijkheden

in den weg kunnen leggen. Het is onze plicht, onze zeldzame
en onze nuttige vogels zoo goed mogelijk te beschermen, vooral

in dezen tijd, nu de cultuur steeds verder voortschrijdt en de
strijd om het bestaan voor deze dieren toch al zoo bijzonder

moeielijk is.

Dan schenkt de Vereeniging haar voile aandacht aan het ge-

weldige nadeel, door de jeugd aan den vogelstand toegebracht.

Tienduizenden legsels gaan jaar op jaar verloren en duizenden
jonge vogels worden, vaak op afschuwelijke wijze, doodgemarteld.
Wij zijn er van overtuigd, dat goede leiding aan dezen misstand

spoedig een einde zou maken en op verschillende scholen wordt
krachtig in die richting gewerkt. Maar het aantal personen met
voldoende kennis en gevoel voor onze vogels is nog te gering,

ook bij de onderwijzers en wij zijn er van overtuigd, dat het een

nuttige en dankbare taak voor onze Vereeniging zal zijn, te

trachten daarin verbetering aan te brengen.

Al die plannen vorderen groote uitgaven en reeds nu zijn de

inkomsten lang niet evenredig aan het groote arbeidsveld der

Vereeniging. Het aantal leden bedraagt slechts 300(t en moet
meer dan verdubbeld worden, eer aan de bovenstaande plannen
uitvoering kan worden gegeven.

Gelukkig neemt de belangstelling in het vogelleven steeds toe,

doch veleii, die sympathie gevoelen voor het streven en voor

den arbe'd der Vereeniging, hebben nog verzuimd den noodigen
steun toe te zeggen. Wij veroorloven ons ook, een beroep te doen

op hun hulp; de contributie is zoo laag gesteld, dat het lidmaat-

schap voor niemand bezwaarlijk kan zijn.

Alleen, indien van vele kanten steun wordt verleend, kan de
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Vereeniging krachtig optreden, overal waar de Nederlandsche

vogelstand bedr^igd woidt.

Indien gij de Vereeniging reeds met een lidmaatschap steunt,

of, indien gij tlians Uw steun hebt toegezegd, zuUen wij het op

hoogen prijs stellen, zoo gij dit artikel aan belangstellende ken-

nissen wilt doen toekomen, vergezeld van een woord van

warme opwekking.

Het Hoofdbestuur is als volgt samengesteld

:

Dagelijksch Bestuur: Dr. J. Biittikofer, Rotterdam, Voorzitter.

Dr. J. Th. Oudemans, Putten (G.) Onder- Voorzitter. Prof. Dr.

A. E. H. Swaen, Amsterdam, Secr.-Penningm. W. H. De Beau-

fort, Maarn. Jhr. L. J. Quarles van Ufford, Soest. Mr. P. G.

van Tienhoven, Amsterdam;
Mej. H. Advocaat, 's-Gravenhage. Mevr. Huyssen van Katten-

dijke, 's-Gravenhage. Baronesse De Smeth van Alphen, 's-Gra-

venhage. A Burdet, Overveen. G. H. Cremers Jr., Hilversum.

Mr. A. C. Crena de Jongh, 's-Gravenhage. E. D. van Dissel,

Utrecht. Dr. H. J. Lovink, 's-Gravenhage. Ph. D. Baron Van.

Pallandt van Eerde, Wassenaar. Jhr. W. G. van Panhaijs,

Noordwijk. Mr. C. H. Thiebout, Zwolle. Jac. P. Thijsse, Bloe-

mendaal.

Geldzendingen kunnen gericht worden aan het adres der

Nederlandsche" Vereeniging tot Bescherming van Vogels, Heeren-

gracht 260—266 te Amsterdam, (zonder vermelding van per-

soonsnaam). Postrekening Amsterdam Nr. 29213.

Wij vestigen er de aandacht op, dat zich onder de rubriek

Advertentien oy bl. 2 van den Omslag dezer aflevering een for-

mulier bevindt, dat men kan invullen, onderteekenen, uitknippen

en verzenden aan het adres van de Nederl. Vereeniging tot

Bescherming van Vogels te Amsterdam, Heerengracht 260—266.

Met het oog op het groote belang, dat de instandhouding van
onze Vogelwereld en de uitbreiding van onzen Vogelstand heeft

66k met het oog op het voorkomen van insektenplageti, wekken
wij onze lezers ten zeerste op, de pogingen van de genoemde
Vereeniging te steunen.

J. RiTZEMA Bos.
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OVER DEN INVLOED VAN ENTING EN BASTAAK-
DEERING OP DE VATBAARHEID VOOR PARASI-

TAIRE AANTASTING.

III.

Voortzetting van biz. 14 van dezen jaargang,

DE CHIMAEREN.

In hoofdstiik I en II hebben wij uiteengezet, dat de verande-

ringen, die zich tengevolge van enting, in bepaalde eigenschappen

kunnen voordoen, op te vatten zijn als modificaties, d.w.z.

niet erfelijke wijzigingen, op een lijn te stellen met die, welke

onder invloed van allerlei uitwendige omstandigheden optreden.

Wij hebben verder in 't algemeen nagegaan, welke wijzigingen

zich kunnen voordoen, hoe deze van invloed kunnen zijn op
de vatbaarheid voor bepaaJde parasieten en deze (werkelijk of

slechts in schijn) kunnen verhoogen of verminderen. Wij hebben
er verder op gewezen, dat het toch heel goed denkbaar is, dat

bij houtgewassen de invloed der enting in sommige gevallen

zeer ingrijpend is, omdat hier de onderstam gedurende tal van
jaren de ent aldoor in dezelfde richting kan beinfluenceeren.

Wij zouden dezen invloed misschien het best kunnen vergelijken

met dien van het overbrengen in een ander klimaat. Bekend zijn

b.v. de proeven van Prof. Bonnier, die verschillende planten

door scheuring verdeelde, het eene deel in de omgeving van
Parijs, het andere in de Alpen voortkweekte en daarbij ook

zeer ingrijpende veranderingen kon konstateeren, die echter

evenmin erfelijk waren.

Wij willen thans eerst eenige zeer merkwaardige planten be-

spreken, welke men vroeger gewoonlijk met de naam van ent-

bastaarden aanduidde, doch waarvoor thans meer en meer
het door H. Winkler ingevoerde woord chimaeren in gebruik

komt. De bezwaren, die men tegen het woord „entbastaarden"

moet inbrengen, hebben wij reeds aangegeven, daarentegen

is het woord „chimaeren", zooals wij zullen zien, zeer gelukkig

gekozen.

Niet, dat de chimaeren nu juist voor de practijk van over-

wegend belang zijn. Wij hebben hier eveneens te doen met
dubbelwezens, welke vaak door enting verkregen worden; bij

de chimaeren echter is het contact tusschen de beide componen-

ten veel inniger, het aanrakingsoppervlak veel grooter dan bij

de gewone, uit onderstam en ent bestaande cultuurplanten.
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Het is nieb onmogelijk, dat we hier den wederzijdschen in-

vloed zeer duidelijk zuUen waarnemen. Er zijn met sommige

van deze chimaeren eenige exacte proefnemingen gedaan be-

treffende het punt, wat ons hier interesseert.

Het zou hier te ver voeren op het, zeer interessante, onderzoek

der chimaeren diep in te gaan. Daar ik echter niet mag veronder-

stellen, dat alle lezers met deze onderzoekingen bekend zijn, wil

ik eenige hoofdzaken, voor zoover ze voor 't begrip van het vol-

gende noodzakelijk zijn, hier meedeelen; voor het overige ver-

wijs ik naar de leerboeken over erfelijkheidsleer ^).

Het beroemdste voorbeeld dezer chimaeren, ofschoon niet

het oudste, is ongetwijfeld Cytisus Adami, „Adams gouden
regen". Deze plant, die eenigszins den indruk maakt van een

bastaard (althans een „tusschending") tusschen den paarsen

regen {Cytisus purpureus) en den gouden regen {Laburnum
vulgare), heeft in hooge mate de aandacht getrokken, doordat zij

geregeld takken voortbrengt van zuiveren gouden regen en ook,

ofschoon zeldzamer, van paarsen regen. Er is over deze plant

zeer veel te doen geweest. Adam zelf, een Fransche kweeker,

beweerde, dat zij ontstaan was tengevolge van een enting van
Cytisus purpureus op Laburnum vulgare (1829). De ent was af-

gestorven, doch uit een knop, ontstaan op de vergroeiings-

plaats, had zich de vreemde plant ontwikkeld. Deze mede-
deeling werd door velen in twijfel getrokken ; anderen, die haar
accepteerden, meenden nu in deze plant de type van een

door enting verkregen bastaard te mogen zien.

Eerst toen het aan Winkler gelukte langs experimenteelen
weg, geheel op dezelfde wijze zooals het bij Adam toevallig
gebeurd was, thans opzettelijk, chimaeren te vormen, werd
het duidelijk, dat Adam's mededeeling volkomen juist was,

doch tevens, dat ook deze organismen niet als bastaarden
mogen worden beschouwd: Cytisus Adami, dit staat thans
volkomen vast, is een gouden regen, die in plaats van zijn eigen

opperhuid een Cytisus 2^wrp?/reM5-epidermis heeft. De bijzondere

kleur der bloemen ontstaat doordat het geel van den gouden
regen door het paars van deze epidermis schijnt ; deze combi-
natie geeft de eigenaardige vuilrose tint. Het ontstaan van tak-

ken, waarin elk der componenten zuiver optreedt, laat zich thans
ook ongedwongen verklaren.

De naam chimaeren is ontleend aan een fabeldier der

Grieksche mythologie, door Homertjs beschreven: „van voren

1) Men zie b.v. het onlangs verschenen werk van Dr. M. J.
SiRKS, Handboek der algemeene Erfelijkheidsleer, p. 284 e.v.
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leeiiw, van achteren slang, het middendeel geit". Ofschoon lets

minder bizar, beantwoorden de plantaardige chimaeren in

hoofdzaak aan dit type ; zij zijn samengesteld uit deelen van
verschillende planten, die ieder op zichzelf hun eigenschappen
zuiver bewaard hebben ; evenmin als bij het fabeldier, is er sprake

van bastaardeering tusschen de verschillende componenten.
Chimaeren, zooals de Cytisus Adarni, waarbij een kern van de

eene plantensoort omgeven is door een huid (een, twee of meer
cellen dik) van een andere soort, noemt men omhullings-
chimaeren (periklinaalchimaeren); met de andere groep, de

z.g. sectoriaalchimaeren, behoeven we ons hier niet bezig te

houden.
Met sommige van deze omhullingschimaeren zijn nu onder-

zoekingen verricht betreffende de aantasting door zwammen;
wij dienen deze wat nader te beschouwen.

Het zijn in de eerste plaats de tusschenvormen van meidoorn
en mispel. Van deze ^Crataegomespilv

s'
' -soorten is de oorsprong

onbekend. Er zijn twee soorten van bekend, beide bestaande

uit een kern van meidoorn, omhuld door eel weefsel van den mispel.

Bij Crataegomespihis Asnieresii bestaat dit laatste alleen uit de

epidermis, slechts een cellaag dik, behalve op de vruchten, waar
de mispelopperhuid uit meerdere cellagen bestaat, Bij Crataego-

mespilus Dardari bestaat het mispelomhulsel, behalve uit de

opperhuid, ock uit een daaronder gelegen cellaag, de z.g. sabe-

pidermale laag.

Met deze planten hebben zich prof. E. Fischer te Bern en

zijn leerlinge, mej. G. Sahli i), bezig gehouden. Zij stelden een

onderzoek in naar de vatbaarheid voor bepaalde roestzwammen,
Gymnosporangium clavariaeforme en conjusum. De planten

werden geinfecteerd door middel van de teleutosporen ; die

van G. clavariaeforme werden verzameld op Juniperus com-

munis, die van G. confusum op Juniperus Sabina.

Over de proeven met G. clavariaeforme kunnen we kort zijn;

zij werden op kleine schaal genomen. De meidoorn is vatbaar

voor de aantasting door deze zwam, de mispel volkomen on-

vatbaar. Het bleek nu dat Crataegomespilus Dardari, op mei-

doornonderstam, in vier gevallen niet aangetast werd, terwijl

dit met den onderstam wel het geval was : op dezen laatste

traden spoedig pykniden en na eenige weken ook aecidien op.

De dubbele cellaag van mispelweefsel heeft dus in deze gevallen

1) Zie Gertrud Sahli, Die Empfanglichkeit von Pomaceeen-
bastarden, — Chimaren und intermediaren Formcn fiir Gymno-
spcangien. Centralbl. fiir Bakt. u.s.w. 2e Abt., 1916., on de daar
geciteerde literatuur.
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den meidoorn volkomen beschut tegen den zwaminfectie. Van de

beide proefplanten van Crataegomes'pilus Asnieresii kon bij

een met zekerheid infectie (vorming van aecidien) geconstateerd

worden: de mispelopperhuid alleen vormde derhalve geen
beschutting voor den meidoorn.

De proeven met Gymnosporangium confusum werden op grooter

schaal genomen. Ook door deze zwam wordt de meidoorn aange-

tast, de mispel is er niet of in zeer geringe mate vatbaar voor.

Het bleek nu in de eerste plaats, dat Crataegomes'pilus Asnieresii

door de zwam werd aangetast, hij werd niet beschut door de

resistente mispelhuid. Dit was reeds door prof. Fischek in

1912 vastgesteld. Bij de infectie door deze roestzwammen,
dringt de kienibuis niet door de huidmondjes binnen,
deze buis doorboort de epidermis. De opperhuidscellen

van den mispel worden dus doorboord door de kiembuis,

waarna de zwam zich in het meidoornweefsel verder ontwikkelt.

Hoe moeten wij dit verklaren ? Is nu, onder invloed van den
vatbaren meidoorn, ook de resistentie van de mispelepidermis

afgenomen ? Prof. Fischer verwerpt dit; hij veronderstelt, dat

de sporenkiembuizen het vermogen hebben de mispelhuid te

doorboren. Gevallen, dat de kiembuizen in de epidermis van
planten doordringen, waarop zij verder toch niet gedijen,

zijn er meer bekend. Speciaal voor de roestzwammen zijn ze

door Klebahn ^) vermeld: „Soms dringen de kiembuizen welis-

waar in de epidermiscellen binnen, doch dan houdt de ontwikke-

ling op. De kiembuizen en de cellen, die hen voeden, sterven af

en tengevolge van de bruin- of roodkleuring van den inhoud
dezer cellen ontstaan bruine of roode vlekken op de entplaatsen.

Dit nam ik b.v. waar aan Polygonatum-^lajnten, die ik met
de sporidien van Puccinia Convallariae-Digraphidis bezaaid

had."

Brefeld 2) vermeldt, dat de kiembuizen van stuifbrand-

conidien, op voedsterplanten gebracht wier weefsel reeds minder
geschikt was (doordat het reeds wat ouder was), wel binnen
drongen en zich eenigszins ontwikkelden, doch dan den indruk
maakten alsof zij „vast zaten" en vervolgens onder opzwelling
en verkleuring hunner membranen afstierven.

lets d.g. zouden we dan hier hebben, alleen met dit verschil,

dat de kiembuizen, na de mispelepidermis doorboord te hebben,
het ongewone buitenkansje hadden in meidoornweefsel te

belanden.

1) Klebahn, Die wirtswechselnden Rostpilze, p. 36; 1904.

2) Brefeld, Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der My-
kologie. H. 11: Die Brandpilze, p. 35; 1895.
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Het was in dit verband wel interessant na te gaan, wat zich

nu bij Crataegomespilus Dardari voordoet, waar de beschuttende
laag nog een eel dikker is. Uit het onderzoek van Mej. Sahli
blijkt nu, dat ook deze plant beslist vatbaar is. Tevens echter,

dat in den regel de eerste kenteekenen van infectie en de ont-

wikkeling van pykniden en aecidien bij Cr. Dardari later op-
treden dan bij Cr. Asnieresii, het snelst echter bij den meidoorn
zelf. Mej. Sahli neemt daarom, in overeenstemming met prof.

Fischer aan, dat de een-cel-dikke mispelepidermis (van Cr.

Asnieresii) de kiembuizen van Gymnos'porangium canfusurn

weliswaar doorlaat, maar toch een remmenden, infectie-vertra-

genden invloed lieeft. Bij Cr. Dardari, waar twee mispelcellagen

doorboord moeten worden, is deze weerstand nog grooter en het

optreden van het eerste teeken van infectie wordt nog meer
vertraagd. Een beinvloeding van de eigenschappen van het

mispelweefsel door den meidoorn acht zij niet waarschijnlijk.

Intusschen zal men zich m. i. niet kunnen ontveinzen, dat

door de waarnemingen van Cr. Dardari het standpunt van Prof.

Fischer wel wat zwakker is geworden; argumenten er voor
leveren zij zeker niet. Immers, indien dit standpunt juist is,

zal men nu moeten aannemen, dat Gymnosporangium confusum
in staat is meerdere cellagen van den mispel te doorboren.

Er blijft hier m. i. een leemte in de waarnemingen : het gedrag
van de sporen der zwam op den mispel. Wanneer men, bij infectie

van den mispel met deze zwam, zou opmerken, dat een aantal

sporen ontkiemen, en de opperhuid doorboren en ook daaronder
gelegen cellen nog aantasten, (om dan tot stilstand te komen en
af te sterven), was daarmede de zaak uitgemaakt. Zoolang dit

niet het geval is, laten zich de verschijnselen even goed verklaren

door een wijziging van zekere physiologische eigenschappen van
de mispelcellen onder invloed van het zeer innige contact met
het meidoornweefsel, een verklaring waar a priori weinig tegen

in te brengen is. Mej. Sahli vermeldt echter alleen: „Gar nicht

odersehr schwach und sjjat wird Mespilus befallen". Indien hier

ook al uit schijnt te blijken, dat ook de mispel soms wel zwak
geinfecteerd wordt, lijkt me een nauwkeurig onderzoek van het

gedrag der zwamsporen op de mispelepidermis toch noodzakelijk

om tot zekerheid te geraken.

Het is opvallend, dat wij een soortgelijke leemte aantreffea in

het onderzoek van prof. Klebahn, een van de grootmeesters

der mycologie, hetwelk ik thans nog in 't kort wil bespreken.

Klebahn werkte met de chimaeren, die (zooals wij terloops

reeds Vermel dden) door H. Winkler langs experimenteelen

weg verkregen waren. Het zijn chimaeren van de tomaat en
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de zwarte nachtschade {Solanum lycopersicum en S. nigrum),

verkregen door de eerste op de tweede te enten — of ook

wel omgekeerd. Nadat de beide componenten vergroeid waren,

werd de vergroeiingsplaats doorgesneden ; uit het wondweefsel

op de doorsneden ontstaan dan adventiefknoppen, die soms

zich ontwikkelen tot chimaeren. De omhullingschimaeren, welke

ons thans alleen interesseeren zijn in 't kort de volgende:

Solanum tub.ngense: kern (hoofdmassa) der plant is nacht-

schade-weefsel, daaromheen een laag van tomatenweefsel.

Solanum proteus : kern van nachtschade, omhuld door dubbele

laag van tomaat.

Solanum Koelreuterianum : kern van tomaat, omhuld door een

laag van nachtschade.

Solanum Gaertnerianum : kern van tomaat, omhuld door dub-

bele laag van nachtschade.

Door Winkler daartoe opgewekt, gingKLEBAHNi)nuna hoe

deze chimaeren zich gedragen bij infectie met Septoria lycoper-

sici, een zwam waarvoor de tomaat zeer vatbaar is, waartegen

de nacthschade daarentegen volkomen resistent is.

Septoria lycopersici dringt door de huidmondjes binnen,

breidt zich in de intercellulairen in het spons- en palissaden-

parenchym uit, brengt dit plaatselijk tot afsterven en doet hier-

door gele tot grijsbruine vlekjes op de bladeren ontstaan, waarop
zich groepen van pykniden vormen; hier en daar veroorzaakt

zij veel schade aan de tomatencultuur. De proefplanten werden
besmet door ze te penseelen of te bespuiten met een sporen-

suspensie. De gevolgen der besmetting werden macro- en micro-

scopisch nagegaan. Voor de onderscheiding van het tomaten- en

nachtschadeweefsel heeft men een steun in het feit, dat het

tomatenmesophyll rijk is aan cellen met kristalzand; deze

cellen grenzen meest aan de palissaden.

De resultaten van dit onderzoek laten zich aldus samenvatten :

Bij Solanum tubingense maakt de opperhuid van de tomaat het

binnendringen van de zwam mogelijk. Deze dringt nog tamelijk

ver in het nachtschadeweefsel door en kan hier blijkbaar eenige

cellen dooden en zich zwak ontwikkelen; zij breidt zich echter

niet verder uit en vormt geen pykniden. Bij Solanum proteus

sterke infectie met pykniden-vorming, begrijpelijk, daar zoowel

de opperhuid als een groot deel van het mesophyll uit tomaten-

weefsel bestaat. Waar de pykniden gevormd worden, zijn ook
steeds cellen met kristalzand waar te nemen. Bij Solanum.

1) W. Klebahn, Impfversuche mit Propfbastarden, Flora, Neue
Folge, Her und 12ter Band.
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Koelreuterianum ontstaan groote vlekken met pykniden; de
epidermis van Solanum nigrum beschut deze plant niet tegen

het binnendringen der kiembuizen. Dit laat zich verklaren

uit 't feit, dat zij slechts door de huidmondjes behoeven te groeien

cm het tomatenweefsel te beieiken. Bij Solanum Gaertnerianum

zijn de resultaten eenigszins onzeker, in twee jaren ook ver-

schillend; in 1913 was er echter geen aantasting.

Vergelijkt men deze resultaten met die van Sahli (betref-

fende de Crataegomespilus-soorten, t.o. van Gymnosyorangium)
dan is er in zoover overeenstemming, dat de beide chimaeren,

waarbij slechts de opperhuid door de onvatbare plant gele-

verd wordt, door deze niet beschermd worden tegen G. clava-

riaeforme (Crat. Asnieresii en Solanum Koelreuterianum). Ook voor
Gymnosporangium confusum bleek Crataegomespilus Asnieresii

vatbaar te zijn, ofschoon in geringe mate. Daar waar twee of

meer onvatbare lagen aanwezig zijn, verleende dit de plant in

den regel resistentie, zoo bij Crat. Dardari en S. Gaertnerianum

(1913); Crat. Dardari bleek echter, ondanks de dubbele mispel-

laag vatbaar voor Gymnosporangium confusum. De invloed van
een of meer vat bare buitenlagen, rondom een resistente kern,

kunnen we alleen bij Solanum tubingense en proteus beoordeelen.

En dan blijkt hier, dat bij S. proteus de dubbele laag de zwam
in staat stelt zich volkomen te ontwikkelen, en dat de enkele

laag, bij S. tubingense, de zwam een geringe ontwikkeling in het

nachtschadeweefsel mogelijk maakt. Oppervlakkig beschouwd
(en practisch gesproken) is de plant resistent. Bij microscopisch

onderzoek blijkt echter, dat er kleine bruine plekjes op de blade-

ren ontstaan; in deze plekjes vindt men 5— 15 palissadencellen

bruin gekleurd, blijkbaar afgestorven. „0f we hier te doen heb-

ben met een door de nabijheid van het tomatenweefsel opgewekte
vatbaarheid, of wel, dat de zwam de cellen doodt en vervolgens

als een saprophyt een armelijk bestaan leidt, laat zich voor-

loopig niet uitmaken."

Op de vraag of daar waar de epidermis tot de onvatbare

soort behoort, deze een zekere vatbaarheid verkrijgt, of wel dat

zij, volgens de voorstelling van Sahli als een weerstand werkt,

en evenmin of het onvatbare kernweefsel onder invloed van het

vatbare buitenweefsel minder resistent wordt, geven de proeven

van Klebahn dus geen beslist antwoord.

Op dit vraagstuk, het belangrijkste uit een theoretisch oog-

punt, zullen verdere onderzoekingen, over andere chimaeren uit-

gebreid, Tcht moeten werpen. Zooals ik reeds opmerkte zal hierbij

echter het gedrag der sporen, wanneer zij op de resistente com-

ponent gebracht worden, nauwkeurig (ook microscopisch) na-
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gegaan moeten worden; ook het verloop van het infectieproces

op de vatbare plant moet zoo volledig mogelijk bekend zijn.

Thans nog lets over de practische zijde van het vraagstuk.

H. Winkler ^), die door zijn chimaeren-synthesen zoo'n kiach-

tigen stoot aan het onderzoek gegeven heeft, heeft reeds spoedig

ook getracht er een practischen kant aan te vinden. Hij meende

deze te zien, in het verschaffen van een resistente opper-
huid aan cultuurgewassen, vatbaaf voor bepaalde parasieten-

aantastingen. Het denkbeeld op zichzelf heeft veel aantrekke-

lijks, immers, indien dit gelukt, kan het mogelijk zijn een bepaalde

hooggesehatte varieteit, met al haar voor de practijk waarde-

volle eigenschappen te „immuniseeren" door haar eenvoudig,

overigens onveranderd. in een ,,beter vel" te steken.

,,Waarop de immuniteit berust," zegt Winkler, .,weten wij

in de meeste gevallen niet; het is echter zeker, dat de eigen-

schappen van de epidermis daarbij vaak een beslissenden rol

spelen." Hij wil dan, dat men voor aardappelen, tabak, tomaten

enz., naar „chimaerenpartners" zal gaan zoeken, die ze tegen

zwammen, bladluizen enz. min of meer beschutten. In het bij-

zonder verwacht hij er ook veel van voor den wijnbouw: een

chimaere van Vitis vinifera met een Amerikaanschen „cover-

coat" moet de redding brengen van de druifluis-misere. Immers
de wortels ontstaan endogeen (uit het inwendige) ; bij vegetatieve

vermeerdering (door stekken) van deze chimaeren, krijgt men
dus steeds weer planten, die wat 't bovenaardsche deel betreft,

chimaeren zijn, terwijl 't wortelstelsel geheel Amerikaansch,

. d.w.z. resistent is. De smaak echter zou zuiver ,,Europeesch"

zijn, immers verreweg het grootste deel van het vruchtvleesch

(en in 't bijzonder de vruchtwand, die naar 't schijnt in hoofd-

zaak de aromatische stoffen levert) ontstaat uit de buitenste

cellagen.

Winkler komt hier dus, zij 't ook op beteren, theoretischen

grondslag, in de door Daniel aangegeven richting (zie II, Afl.

1, pag. 2).

Het is mij niet bekend of er sedert 1913, toen Winkler hierop

wees, in deze richting gewerkt is. Ofschoon het denkbeeld aan-

trekkelijk is, komt het me voor, dat men voorloopig toch geen

groote verwachtingen van deze methode mag koesteren, Zooals

wij reeds zagen, komt men van de groote beteekenis van de

epidermis, t.o. der resistentie meer en meer terug. Waar boven-

dien uit de proeven van Fischer en Sahli bleek, dat de immune

1) H. Winkler, Chimarenforschung als methode der Biologie.

Sitzungsber. der Phys. Med. Gesellschaft zu Wiirzburg 1913.
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opperhiiid alleen in geen enkel geval resistentie verleende

en ook de dubbele laag bij Crat. Dardari nog geen beschutting

opleverde, is het wel duidelijk, dat de zaak zoo eenvoudig niet

is. Dit neemt niet weg, dat men in bepaalde gevallen wel in deze
richting zal kunnen zoeken. Wanneer men b.v. door een sterk

behaarde plant van een gladde opperhuid te voorzien de
infectiekans sterk kon verminderen, zou hier reeds veel

gewonnen zijn. In het bijzonder lijkt mij een experimented onder-

zoek naar de mogelijkheid om door chimaerevorming een luis-

vrije dniif te kweeken niet hopeloos

Ik wil ten slotte nog opmerken, dat er in de laatste jaren

feiten bekend geworden zijn, die er op wijzen, dat er onder onze

cultuurplanten wel eens meer chimaeren konden verscholen

zitten, dan men vermoedt. Bateson ^) heeft gewezen op het in

de tuinbouwliteratuur hier en daar vermelde feit, dat sommige
planten bij 't voortkweeken uit wortelstekken geregeld afwijken-

de vormen geven. Zoo geeft een rose Bouvardia-y^a,T}eteit

(Bridesmaid) uit wortelstekken steeds een rooden vorm, identiek

met den onder den naam van Hogarth bekenden vorm. Bateson
verklaart dit, door aan te nemen, dat Bridesmaid een chimaere

is, met een Hogarth-kern. Daar de wortels endogeen ontstaan,

wordt bij wortelstekken „Hogarth" steeds ,,onthuld" en komt er

zuiver uit. De oorsprong dezer chimaeren is voigens Bateson
naar alle waarschijnlijkheid te zoeken in een somatische factoren-

splitsing van een heterozygote plant. Terwijl nu in dit geval,

door de kleur der bloemen de splitsing der componenten zich

verraadt, is het m. i. zeer waarschijnlijk, dat in andere gevallen

zulke splitsingen optreden zonder zichtbare verschijn-
selen, n.l. waar zij betrekking hebben op physiologische

eigenschappen. Op deze wijze zouden zich onverklaarbare ver-

anderingen in re.sistentie (resp. vatbaarheid) kunnen voordoen.

Het is een feit, dat misschien bij de bestudeering van de

ziekten onzer cultuurgewassen in sommige gevallen in 't oog

dient gehouden te worden.

Ook bij infectieproeven, waar men gaarne met vegetatief ver-

menigvuldigde planten werkt, in de overtuiging dan met vol-

komen zuiver vergelijkbaar materiaal te werken, zal men er

somtijds rekening mee moeten houden.

{Wordt vervolgd) H. A. A. van der Lek.

1) W. Bateson, Root-cuttings, chiraaeras and „Sports

Journal of Genetics, Vol. VI. 1916.

idem II; Journal of Genetics, Vol. XI. 1921.
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BOEKBESPREKING.

M. DE XoNiNG, ,,Boschbescherming; de

leer der ziekten en beschadigingen der hont-

gewassen". Zutphen. W. J. Thieme & Co.

Met groot genoegen voldoe ik aan het tot mij gerichte verzoek

eene bespreking te leveren van het bovenvermelde werk, dat

met recht ,.in eene lang gevoelde behoefte voorziet". Het is

het eerste Nederlandsche werk, dat uitsluitend aan de bosch-

bescherming is gewijd en dit onderwerp in zijn geheel uitvoerig

behandelt, al komen er in de .,Handleiding voor Boschcultuur"

van G. C. Sfengler, in de ,,Houtteelt" van Mr. A. van Rijcke-

voESSEL en in het werk over de cultuur van grove dennen van

G. E. H. Tctein Nolthenius hoofdstukken over boschbescher-

ming voor, en al worden er in het .,Volksleesboek over schadelijke

en nuttige insecten" van Dr. J. Wttewaall, in de ,,Nuttige

en schadelijke Insekten" van C. A. L. Smits van Burgst en

in de ..Landbouwdierkunde" en in andere werken van mijne

hand vele onderwerpen uit het gebied der boschbescherming

behandeld, evenals o.a. in verschillende uitgaven der Neder-

landsche Heidemaatschappij, van het Staatsboschbeheer en

van het Instituut voor phytopathologie, alsmede in onderschei-

dene artikelen in het .,Tijdschrift over Plantenziekten".

De heer De Koning wilde een echt Nederlandsch boek over

de Boschbescherming schrijven. In zijn ,,Voorwoord" zegt hij

:

.,De leer der Boschbescherming is in Duitsche boeken op uit-

nemende wijze behandeld, maar niet zoo dat wij, Nederlandsche

Boschbouwers, er over tevreden zijn. De Boschbouw in onsland
is een heel ander bedrijf dan in Duitschland, en de Duitsche

boeken behandelen tal van onderwerpen, waar wij wei belang

in stellen, maar die in ons vak niet voorkomen of een zeer onder-

geschikte rol spelen. Dit slaat terug op de Boschbescherming.

Waartoe de ziekten van de zilverspar uitvoerig behandelen,

waar deze houtsoort ten onzent weinig voorkomt ? Waarom
lang stil te staan bij de schade, door bergbeken aan de bosschen

berokkend, of door dieren, die hier niet voorkomen ? De gestu-

deerde Boschbouwer weet u alles te vertellen van den dennen-

spinner (Gastropacha pini L.), den gevreesden dennenvijand.
In werkelijkheid komt het dier hier bijna niet voor en is ieder

verzamelaar blij, als hij u een inlandsch exemplaar in zijn ver-

zameling kan aanwijzen. Maar onze Boschbouwers kennen hem
goed, want het staat in de Duitsche boeken dat hij gevaarlijk

is. Van het kleine kevertje Strophosomus lateralis Payk., dat

onze ontginningen verwoest, weten ze niets, want het diertje
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wordt in Duitsche boeken niet zoo heel erg „ersch6pfend"
behandeld, en is daarom ook in Nederland niet van gewicht.

En zoo is het met tal van ziekteverschijnselen onzer houtge-

wassen. Zoodra ze in Duitschland van beteekenis zijn, heeten

ze hier ook belangrijk, al heeft nooit iemand ze gezien. Het is

eene slechte gewoonte, op dit gebied klakkeloos alles van onze
Oostelijke buren na te praten. Duitschland is groot, en de
ziekten van de bosschen in Oost Pruisen of Beieren komen in

Nederland weinig of niet voor, terwijl in Nederland weer vaak
toestanden heerschen, waarmede geen enkele Duitsche schrijver

vertrouwd is.

„Ik heb getracht hier een praktisch boek te schrijven, dat

zuiver Nederlandsche toestanden behandelt."

De heer De Koning schrijft verder in zijne voorrede, dat hij

door mijne werken over ..Landbouwdierkunde", over ,,Ziekten

en Beschadigingen der Landbouwgewassen" en over ..Ziekten en
Beschadigingen der Ooftboomen", waarin gestreefd werd, steeds

het oog gevestigd te houden op het praktisch belang van den
Nederlandschen land- en tuinbouwer, werd aangespoord, een

dergelijk boek over Boschbescherming te schrijven. Vooral

daarom, en ook omdat hij aan mijne werken verschillende ge-

gevens en afbeeldingen had ontleend, wenschte hij zijn boek aan
mij op te dragen : eene vriendelijkheid, die door mij op hoogen
prijs wordt gesteld.

De opmerking van den heer De Koning. dat de uit Duitsch-

land tot ons gekomen Boschbouwwetenschap hier te lande

nog altijd hare Duitsche afkomst verraadt, is volkomen juist.

De ouderen onder onze Boschbouwkundigen hebben hunne
geheele vakopleiding in Duitschland genoten, en ook vele jonge-

ren althans een gedeelte daarvan. Zelfs in hunne uitdrukkingen

is dit soms nog te merken. Ik herinner mij nog dat eens een exa-

minandus in een opstel schreef over een denneboom, ,,die van den
dennenscheerder bevallen was" („vom Waldgartner befallen").

Zelfs de heer De Konixg zelf maakt zich in zijn werk enkele

malen schuldig aan het gebruik van germanismen. Op bl. 40

schrijft hij over „knorrige" (lees: ^.knoestige") dennen, en op
bl. 262 zegt hij dat de veenmol eene onderaardsche leefwijze

,,voert" (lees: ..leidt"). Maar toch is zijn werk, niettegenstaande

die enkele germanismen. een echt Nederlandsch boek, dat steeds

de belangen van den Nederlandschen Boschbouw op het oog

heeft. De schrijver heeft zelf veel waargenomen op het gebied

van de ziekten en beschadigingen der Boschbouwgewassen
en verder heeft hij zijne gegevens verzameld bij Nederlandsche

Phytopathologen en Nederlandsche Boschbouwkundigen: niet
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alleen bij de hoogere ambtenaren, maar ook bij eenvoudige

Boschwachters. Ook de platen zijn bijkans alle iiaar in Neder-

land aangetroffen zieke of beschadigde voorwerpen geteekend

of gephotographeerd.

De heer De Koning schrijft in zijn ,,Voorwoord" : ,,Ik vlei

mij niet met de gedachte, iets onberispelijks te hebben tot stand

gebracht. Het is echter een ernstige poging, de Nederlandsche

boschbouwlitteratuur met een praktisch werk te verrijken. in

de hoop dat dit mag leiden tot het verschijnen van meerdere

werken over andere takken van Boschbouw. De Nederlandsche

Boschbouw moet langzamerhand toonen, dat hij ontwassen is

aan de vreemde voogdij, waaronder hij tot nu toe, wat zijne

boeken betreft, heeft gestaan.

,,Moge dit werk vooral voor onze toekomstige boschbeheer-

ders een leiddraad zijn, die hunne liefde voor het bosch ver-

meerdert, zonder dat deze liefde leidt tot onnoodig dooden en

vernielen van dat, wat juist de poezie des wouds uitmaakt.

„Want het leven der wilde planten en dieren staat dat van
het bosch niet in den weg.

,,Een boschbeheerder, die door het wegkappen van oude
boomen en het opruimen van struikhout den vogels hunne nest-

plaatsen ontneemt, die de dierenwereld overal najaagt en doodt.

na er in zijne hoogwijsheid het .,schadelijk" over te hebben uit-

gesproken, — een boschbouwer, die niet begrijpt, dat grond en

boomen, kruiden en dieren een onafscheidelijk geheel vormen,
die de verantwoording niet voelt, welke zijne schoone roeping

met zich brengt, en die op alle denkbare wijzen de Natuur in

een keurslijf wil snoeren, waarin ze niet kan ademhalen, — zoo'n

boschbeheerder is een knoeier, die misschien goed is om van
zijne bosschen tijdelijk een finantieel voordeelig zaakje te maken,
maar die niet in staat is, het toekomstig geslacht iets na te laten,

waarvoor het hem dankbaar moet zijn." —
„Boschbescherming" van De Koning is een lijvig boekdeel

van 567 bladzijden groot formaat ; het bevat 385 voor het meeren-

deel fraaie afbeeldingen. Niet alleen de schrijver, maar ook de

uitgever heeft eer van deze uitgave: de verzorging is keurig.

Behalve talrijke afbeeldingen van zwammen en andere schade-

lijke planten, van verschillende in het bosch voorkomende
schadelijke en nuttige dieren, vindt men er in een groot aantal

afbeeldingen van zeer typische bladbeschadigingen en uitste-

kende reproducties van photographien van door verschillende

zwammen en insekten en door andere schadelijke invloeden

aangetaste boomen en boomgroepen.
Na eene Inleiding, waarin wordt aangegeven wat men onder
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Boschbescherming verstaat, en waarin verder de geschiedenis
van de leer der plantenziekten in Nederland, alsmede de hier

te lande bestaande wetgevingen op het gebied van de bescher-

ming van kiiltuurpianten tegen ziekten en beschadigingen wordt
geschetst en een overzicht wordt gegeven van de Nederlandsche
litteratuur oj) het gebied der phytopathologie in "t algemeen
en op dat van de boschbescherming in 't bijzonder, worden
achtereenvolgens de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld.

In Hoofdstuk I de ziekten en beschadigingen, veroorzaakt door
de weersgesteldheid (schadelijke werking van de koude, van
hooge temperatuur, van neerslag — zooals regen, sneeiiw, hagel,

ijzel, rijp, — van wind en bliksem).

In Hoofdstuk II de ziekten en beschadigingen, veroorzaakt
door ongunstigen toestand van den grond (te veel of te weinig
water, ongeschikte struktuur, onvruchtbaarheid, gebrekkige
bacteriewerking, aanwezigheid van vergiftige stoffen).

In Hoofdstuk III ziekten en beschadigingen door ongunstigen
toestand der lucht (vergiftige dampen en gassen , keukenzout-
deelen in de lucht).

In Hoofdstuk IV worden de gevolgen van gebrek aan licht bij

verschillende houtgewassen geschetst.

In Hoofdstuk V wordt de invloed behandeld, dien andere plan-

ten op de houtgewassen uitoefenen. Allereerst wordt eene in-

deeling van het geheele plantenrijk gegeven. Daarna worden de
onkruiden en de onkruidbestrijding behandeld. Vervolgens de
phanerogame parasieten. waartoe ten onrechte ook het stofzaad

(Monotropa) wordt gebracht, daarna de wieren en eindelijk de
zwammen, die als oorzaak van ziekten van houtgewasen kunnen
optreden.

Hoofdstuk VI is veel omvangrijker dan de andere hoofd-

stukken; het behandelt de beschadigingen der houtgewassen, ver-

oorzaakt door dieren. Na eenige algemeene beschouwingen volgt

een overzicht van de indeeling van het dierenrijk. Daarna worden
successievelijk de verschillende in de bosschen voorkomende
diersoorten besproken : niet alleen die, welke schadelijk kunnen
worden voor de boomen, maar ook dezulke, welke nuttig zijn

door het verdelgen van schadelijke diersoorten. Dit hoofdstuk

is met bijzondere voorliefde door den schrijver behandeld.

In Hoofdstuk VII worden besproken de ziekten en bescha-

digingen der houtgewassen, die door den mensch worden ver-

oorzaakt. Eerst komen ter sprake de schade, teweeggebracht

door onvoorzichtige of ondoelmatige winning van de bosch-

voortbrengselen (bijv. bij het vellen en vervoeren der stammen,
het zaadwinnen, het maaien van gras en heide in jonge beplan-
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tingen, het strooiselharken, het sprokkelen); terwijl uitvoerig

de boschbrand wordt besproken, alsook de middelen ter voor-

koming en ter bestrijding van bosch- en heidbrand.

Ten slotte worden in Hoofdstuk VIII „Ziekten met onbe-

kende oorzaak" besproken. Hier worden behandeld monstruosi-

teiten, die zijn gebleken, erfelijk te wezen (zooals fasciatie), en

welker oorzaak dus stellig is gelegen in het organisme zelf,

maar ook ziekten, die ongetwijfeld later zullen blijken, door

uitwendige invloeden te worden veroorzaakt, zooals heksen-

bezems bij den groven den, kanker bij Canada-populieren, bij

eiken en bij esschen, de in den laatsten tijd opgetreden sterfte

in de Douglasdennen en de iepenziekte, die insgelijks in den

laatsten tijd herhaaldelijk van zich deed spreken (zie o.a. het

artikel van Mej. Dina Spierenburg in dit Tijdschrift, jaargang

1921, biz. 53—60).
Een uitvoerige alphabetische index besluit het werk. —
Het boek geeft een volledig overzicht van alles wat op het

gebied van de Boschbescherming voor den Boschbouwer en den

Grondbezitter van belang is. Hier en daar schijnt het met eenige

haast te zijn geschreven en gecorrigeerd, wat trouwens niet te

verwonderen is, waar den geachten schrijver bij zijne vele werk-

zaamheden slechts weinig vrije tijd ter beschikking stond. De
werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst zijn

sedert 1920 uitgebreid, daar o.a. het geven van inlichtingen

omtrent ziekten en beschadigingen van planten en het geven

van voorlichtingen betreffende de bestrijding van deze thans

niet meer aan het Instituut voor phytopathologie, maar aan

dezen dienst zijn opgedragen. Hiervan wordt in „Bosch-

bescherming" geen melding gemaakt. Ook noteerde ik eenige on-

juistheden op wetenschappelijk gebied. Ik hoop zeer dat er

binnen niet al te langen tijd een nieuwe druk noodig zal

zijn; bij de bewerking daarvan zullen de kleine feilen, die

het aankleven, kunnen worden weggenomen. Overigens doet

het boek weldadig aan; het blijkt uit iedere bladzijde dat

hier iemand aan 't woord is, die blaakt van liefde voor het bosch

en voor al wat daarin leeft en die deze liefde ook op zijne lezers

weet over te brengen. Het voorziet in eene lang gevoelde be-

hoefte ; ik kan de bestudeering ervan zoowel den Boschbouwer
en den Grondeigenaar als den Phytopatholoog en den Natuur-
liefhebber ten zeerste aanbevelen.

Wayeningen, Maart 1922. J. Ritzema Bos.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

(Vervolg van biz. 32).

9. De soorten van het Leguminosengeslacht Deguelia
(Derris) en het gebruik ervan in den strijd tegen insekten. In
„Journal of Agricultural Research", deel 17 (1919), bl. 177—200
komt eene verhancleling voor over dit onderwerp van Mc. Indon,
SiEVERS en Arbot. In den handel komt, altlians in Amerika,
als insektendoodend middel voor het poeder van de wortels

van Deguelia {Derris) elliptica en D. uliginosa. De schrijvers

namen proeven met nog vier andere soorten van hetzelfde

geslacht van Leguminosen ; maar het bleek dat alleen het poeder
van de wortels der bovengenoemde twee soorten werkzaam is

als insecticide ; het werkt zoowel als maagvergift als als contact-

vergift. Een alcoholisch aftreksel van het poeder der wortels

van beide soorten bleek een geschikt middel om bladluizen,

larven van den Coloradokever en een paar soorten van rupsen
te dooden. Ook de bruikbaarheid van het in den handel voor-

komende poeder werd onderzocht; maar de werkzaamheid
daarvan bleek niet altijd gelijk te zijn.

10. Over de overbrenging van fasciatie en dichotomie door
enting, bij Portugeesche wijnstokken. In de ,.Comptes rendus
hebdom. de I'Academie des Sciences a Paris", 1920, deel 170,

bl. 615—^616, komt voor eene mededeeling over dit onderwerp
van Jose Duarte d'Oliveira. In de nabijheid van Porto

werd op Vitis riparia rupestris een Portugeesche wijnstok

Gongalo Pires geent, die zich kenmerkte door het constaate voor-

komen van bandvormige twijgen, welke in de meeste gevallen

gaffelvormig vertakt waren. Oj) dezen laatstgenoemden wijn-

stok entte Duarto d'Oliveira de varieteit Albino de Souza,

bij welke vroeger nooit fasciatie of gaffelvormige vertakking

werd waargenome.n Na deze enting op Gon9alo Pires begon

Albino de Souza en fasciatie en dichotomie te vertoonen.

11. Eene bacterieziekte der gerst. Georg Gentner heeft in

het „Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde", Ilte

Abt. deel 1920, bl. 428—441 eene tot dusver nog onbekende
ziekte bij de gerst beschreven. Aan de basis, aan de knoo^jen

en aan de bovenste leden van den halm vertoonen zich zwart-

bruine vlekken ; ook de bladeren krijgen bruine vlekken en ster-

ven. De korrelontwikkeling is gering, en in de korrels ontstaaji

na rijping scheuren, Gentner toonde aan dat de oorzaak der
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ziekte is eene bacterie, die hij Bacillus cerealium noemde. Deze

bacterie komt ook in de gerstekorrels voor ; zij kan daarbinnen de

zetmeelkorrels en de celwanden oplossen, maarniet dezaadhuid.

De ziekte wordt door het zaad overgebracht. In vochtige om-
geving gaat zij op den akker van zieke korrels in gezonde over.

Bij wijze van uitzondering kunnen ook tarwe en rogge aangetast

worden.

12. Onderzoekingen aangaande de voedsterplanten van ver-

schillende glanskeversoorten of Meligethinen. Onderzoekingen

over dit onderwerp heeft F. Heikertinger gepubliceerd in

„Entomologische Blatter", 16 Jahrgang (1920), bl. 126—143.

De schrijver, die vele onderzoekingen heeft gedaan omtrent

een groot aantal aardvloo-soorten, kon vaststellen, dat deze

alle monophaag of oligophaag zijn, dat wil zeggen, dat zij zich

met eene enkele plantensoort of althans slechts met zeer weinige

plantensoorten voeden. Polyphage of pantophage soorten (dat

zijn soorten, die zich met vele of met ongeveer al^e planten

voeden) vond hij onder de aardvlooien niet. Altijd leeft de

volwassen aardvloo (kever) van de bladeren van dezelfde plan-

tensoorten, waarmee zich de larve voedt. — Geheel anders ver-

houden zich de MeUgethes-soorten en hare verwanten; dat zijn

de kevertjes, die men in 't algemeen met den naam van glans-

kevers aanduidt. De larven van deze dieren leven in bloem-

knoppen en bloemen en ook wel in de vruchten van verschillende

planten, bepaaldelijk van Kruisbloemigen ; de kevers echter

eten stuifmeel en wel van zeer verschillende planten. Zoo wordt
de koolzaadglanskever {Meligethes aeneus), die als larve in de
bloemknoppen en bloemen, soms ook in de jonge hauwen
van koolzaad, koolsoorten, rapen {Brassica-soovten) leeft, als

volwassen insekt aangetroffen op de meest verschillende ge-

wassen, welker stuifmeel hij vreet : wel is waar het meest op
bloeiende koolsoorten, maar ook op andere Brassica's, op kers

{Lepidium), op gele mosterd (Sinapis alba), op kleiherik {Sinapis

arvensis) en zandherik {Baphanus raphanistrum) en vele andere
Cruciferen, maar bovendien nog op allerlei andere soorten van
twee- en eeazaadlobbige gewassen. Heikertinger vond den
kever op 34 plantensoorten van de meest uiteenloopende

familien.

J. Ritzema Bos.
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DE BESTRIJDING VAN HERIK (SINAPIS ARVENSIS
L.) EN KNOPHERIK (RAPHANUS RAPHANISTRUM L.)

Herik en knopherik zijn de officieele benamingen van twee
geelbloemige Crucifeeren, die beiden tot de meest algemeen
voorkomende onkruiden op bouwland behooren : de herik op
kleigronden, de knopherik op zandgronden. Beide worden in

vele streken kort en goed met den naam .,herik" aangeduid,

en het zou m. i. aanbeveling verdienen, de eene plant met
den naam kleiherik, de andere met den naam zandherik aan te

duiden, ofschoon deze namen niet gebruikelijk zijn.

De kleiherik is nauw verwant aan de gele of witte mosterd;

dit onkruid wordt in het Noorden en het Westen van Groningen,

in Friesland en Noord-Holland met den naam krodde of krod

aangeduid, heet langs de IJseloevers kiek of keek, in het Old-

ambt gele kiek, in de verdere deelen van ons land herik, herrik,

herk, hederik, hering, in het Westland gele merk, in Limburg
Robert. Van de zandherik is de kleiherik voldoende te onder-

scheiden o.a. door den wijd openstaanden kelk en door de rol-

ronde of eenigszins kantige hauw, die op de gewone wijze met
twee kleppen openspringt, terwijl bij de eerstgenoemde plant

de kelkblaadjes tegen de nageltjes der kroonbladeren zijn aan-

gedrukt, en de hauw niet met klepjes openspringt, maar bij

rijpwording in afzonderlijke overlangs gestreepte leedjes ver-

deeld is en later in stukjes uiteenvalt.

De zandherik is nauw verwant aan de radijsplant; zij wordt

in sommige streken (o.a. bij Nijmegen) ^nop^en*^ genaamd, maar
is meestal onder de namen herik, krodde of kiek bekend; 00k
woidt zij wel loilde radijs genoemd. Het feit, dat de namen
herik, krodde en kiek voor de Sinapis arvensis zoowel als voor

de Raphanus Raphanistrum worden gebruikt, terwijl voor de

laatstgenoemde de naam knopherik niet dan zeer plaatselijk

inzwangis, maakthet m.i. gewenscht, voor de laatste den naam
van zandherik, voor de eerstgenoemde dien van kleiherik in te
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voeren. wijl toch de eerste beperkt is tot zand- of zavelgrond,

de tweede tot kleigrond.

Beide gewassen zijn eenjarige planten, die vooral welig tieren

tusschen zomergewassen, zooals tusschen haver, zomergerst,

zomertarwe en zomerrogge, tusschen erwten en paardeboonen.

In sommige streken van ons land komt het eene of het andere

dezer gewassen in zoo groote massa tusschen haver, erwten,

boonen, enz. voor, dat men op een afstandje gezien, zou denken

dat men met een veld mosterd te doen had. De beide herik-

soorten zijn, als zij in zoo grooten getale optreden, zeer schadelijk,

doordat zij veel voedsel en water aan den bodem onttrekken,

en doordat zij aan het kultuurgewas, dat er op den akker ge-

teeld wordt, licht en lucht benemen. Waar zich een der herik-

soorten eenmaal in sterke mate heeft gevestigd, roeit men dit

onkruid niet gemakkelijk uit, omdat het zaad, wanneer het door

bodembewerking diep in den grond werd bedolven, daar een

ongeloofelijk groot aantal jaren kan blijven liggen zonder zijn

kiemvermogen te verliezen. zoodat men soms op terreinen,

waar sedert jaren geen herik groeide, dit gewas na het graven

van diepe slooten plotseling ziet te voorschijn gekomen. Zoolang

de zaden diep in den grond waren bedolven, konden zij daar

niet genoeg zuurstof opnemen om tot kieming te geraken ; nadat
zij bij het graven van de sloot echter naar de bodemoppervlakte
waren gebracht, was de kieming mogelijk geworden. Zoo laat

zich ook verklaren, dat op gronden, die sedert menschenheugenis

als weiland gebruikt werden, na het omploegen dadelijk herik-

planten opschoten.

Toch is het volstrekt niet onmogelijk, ook op gronden, waar
de herik maar al te welig tiert, dit onkruid op afdoende wijze

te bekampen of althans de schade, die het veroorzaakt, tot een

minimum terug te brengen. Het komt vooral aan op een zorg-

vuldige en doelmatige bewerking van den bodem, waarbij de

in dezen aanwezige herikzaden (en andere onkruidzaden) zooveel

mogelijk en zoo spoedig mogelijk tot ontkieming worden ge-

bracht om daarna de jonge kiemplanten te kunnen dooden. Zoo-

dra het gewas, waarin erg veel herik groeide, geoogst is, wordt het

land zeer ondiep geploegd en daarna geegd. Dan gaan de spoedig

kiembare zaden van herik (ook die van korenbloem, klaproos,

bolderik, wilde spurrie) ontkiemen; althans wanneer het weer
niet al te droog is. Bij aanhoudende droogte wordt de ont-

wikkeling der jonge onkruidplantjes bevorderd door rollen. Men
late dan den ondiep geploegden en geegden, daarna eventueel

nog gerolden bodem een tijdlang met rust, om den zaden de

gelegenheid te geven, te ontkiemen. Daarna wordt de akker ten
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tweeden male omgeploegd, lets dieper dan de vorige maal.
De kiemplantjes worden daardoor gedood, en dieper in den
grond gelegen herikzaden worden er door naar de oppervlakte
gebracht en in de gelegenheid gesteld te ontkiemen. Ter be-
vordering daarvan is ook weer eggen (en bij droog weer rollen)

gewenscht. Daarna wordt voor de derde keer geploegd, nu
flink diep. Zoo kunnen een groot aantal in den grond aanwezige
herikzaden tot kieming worden gebracht en de jonge plantjes
daarna worden gedood.

Zoo noodig kan men dan nog verder de ontkieming van het
eventueel onveranderd in den grond achtergebleven herikzaad
bevorderen door het land in den winter te eggen, of door het

in 't voorjaar te eggen en daarna (als het zware gronden betreft)

te laten rollen. De dan nog opgekomen kiemplantjes kunnen
vervolgens worden geegd, zoo noodig ondergeploegd.

Mocht het toch nog later blijken, dat er herikplantjes zijn

opgekomen, dan kunnen deze worden verdelgd door zorg-

vuldig wieden, hetzij met de hand of met wiedmachines. —
In de laatste jaren is de bestrijding van herik met chemische

middelen van veel beteekenis geworden. Vooral ijzervitriool en
kainiet zijn met succes als bestrijdingsmiddelen van dit gewas
aangewend, soms ook kalkstikstof.

Ijzervitriool wordt gewoonlijk in eene 20 procentige oplossing

gebruikt, waarbij ongeveer 60 Liter vloeistof per H.A. noodig is.

Ook heeft men in de laatste jaren wel proeven genomen met
poedervormig ijzervitriool, dat dan over de velden wordt
gestrooid.

Kainiet wordt altijd als poeder gebruikt. Zoowel het fijn ge-

malen kainiet als het poedervormige ijzervitriool moet worden
uitgestrooid wanneer de planten door dauw of regen bevochtigd
zijn.

De breedbladerige onkruidplanten worden na bespuiting of

bestrooiing met ijzervitriool of na bestrooiing met kainiet zwart,

terwijl de bladeren der granen er niet onder lijden. Dit resultaat

berust hoofdzakelijk op plasmolytische werking der zout-

oplossingen, die te veel water aan het bladweefsel onttrekken,

waardoor de bladeren doodgaan. Daar de zouten alleen in opge-

losten toestand de bovenvermelde werking uitoefenen, moeten
de stoffen, welke men als poeder aanwendt, uitgestrooid worden,

als de planten vochtig zijn (zie boven).

Het bespuiten met kainiet of ijzervitriool of de besproeiing

met ijzersulphaat moet plaats hebben als de onkruidplantjes,

behalve de zaadlobben, 2 a 4 blaadjes bezitten. De bladeren

der graanplanten staan dan nog rechtop, en de gebruikte be-
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sproeiings- of bestrooiingsmiddelen glijden langs de gladde

opjjervlakte van de bladeren dezer planten naar beneden,

terwijl zij op de breedere, horizontaal geplaatste en vaak be-

haarde bladeren der onkruiden blijven liggen en hunne doodende

werking uitoefenen. Daardoor komt het, dat door het gebruik

der bedoelde chemische middelen de klaver in den regel ook

beschadigd wordt.

De inwerking moet niet al te kort duren ; daardoor wordt het

resultaat minder goed, wanneer er spoedig na de uitstrooiing

regen valt.

Natuurlijk heeft men bij het gebruik van kainiet dit voordeel,

dat men daarbij tevens eene kalibemesting toedient, terwijl de

planten bij het gebruik van kalkstikstof eene stikstofbemesting

ontvangen.

Kalkstikstof wordt soms alleen aangewend, maar het meest

gemengd met kainiet; in 't laatste geval dient men met het

aangewende middel eene kali- en stikstofbemesting toe.

Eenigszins uitvoeriger zijn de chemische middelen ter bestrij-

ding van onkruiden behandeld in Ritzema Bos en Schoevers,
„Ziekten en beschadigingen der Landbouwgewassen," deel II

(4e druk), biz. 64—66).
Eene grondige bespreking van onkruidbestrijding met

fijngemalen kainiet vindt men in den 22en jaargang van dit

tijdschrift, 5e aflevering, biz. 107—121. De heer Lindeman
heeft in deze van tien platen voorziene verhandeling eene menigte

door hem genomen proeven meegedeeld, en komt tot de conclusie

dat kainiet als bestrij dingsmiddel tegen onkruiden de voorkeur
verdient boven ijzervitriool: le omdat kainiet meer algemeen
onkruid doodend werkt dan ijzervitriool, 2e naast de onkruid

doodende eigenschap meteen waarde als meststof bezit, 3e ge-

makkelijker aan te wenden is dan ijzervitriool, daar deze laatste

stof of als oplossing moet worden gebruikt en dan het gebruik

van een sproeimachine noodig maakt, of als poeder aangewend,
bijtend werkt op de slijmvliezen van de arbeiders, die er mee
werken.

In „Fuhling's landwirtschaftliche Zeitung", Bd. 69 (1920)

komt eene verhandeling voor van G. Voss, die vergelijkende

proeven heeft genomen omtrent de bestrij ding van klei- en

zandherik met behulp van chemische middelen. Deze heeft

het alleen over de bestrij ding van de beide heriksoorten ; hij

nam geene proeven omtrent de bestrijding van andere onkruiden.

Voss wijst er op, dat — om een voldoend resultaat van strooi-

middelen (kainiet, kalkstikstof of een mengsel van deze beide

stoffen) te verkrijgen— er niet alleen genoeg water op de planten
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moet liggen gedureiide den tijd van het uitstrooien, maar dat

de planten ook lang genoeg moeten vochtig blijven. Daarom
komt hij tot de conclusie, dat het gebruik van vloeistoffen

beteris. Hij verkiest boven de strooimiddelen eene oplossing van
ijzervitriool of van ammoniumsiilphaat (zwavelzure ammonia).
Bepaaldelijk de laatstgenoemde stof verdient, volgens hem, de

meeste aanbeveling, en omdat het oplossen ervan gemakkelijker

geschiedt dan dat van ijzervitriool, en omdat de haver er nooit

door wordt beschadigd, en ten slotte ook omdat de zwavelzure

ammonia als meststof werkt, zoodat het daarmee besproeide

gewas veel meer koren en stroo oplevert dan dat, hetwelk daar-

mee niet in jongen staat werd besproeid.

Ontleend aan ,,Verslagen en Mede-
deelijigen van den Plantenziektenkun-

digen Dienst.'" No. 24.

CHLOROCLYSTIS RECTANGULATA L.,

EEN VOOR OOFTBOOMEN SCHADELIJK RUPSJE.

Sinds eenige jaren heeft het in de praktijk op sommige plaatsen

de aandacht getrokken, dat de lijmbanden, die ter bestrijding

van den kleinen wintervlinder {Cheimatobia brumata) waren aan-

gelegd, niet dat resultaat opleverden, waarop men — de om-
standigheden in aanmerking nemende — meende te mogen
rekenen. Men nam op de van lijmbanden voorziene boomen
nog veel groene spanrupsen waar, die, hoewel ten onrechte,

voor die van den kleinen wintervlinder werden aangezien.

Reeds in het verslag over 1914 van het Instituut voor Phyto-

pathologie werd de aandacht op het rupsje gevestigd. Men had

toen, onder het groote aantal ingezonden wintervlinderrupsen,

ook rujisen aangetroffen, die in meerdere opzichten van den

kleinen wintervlinder afweken.

Uit bedoelde rupsen werden destijds aan het Instituut

vlindertjes ojjgekweekt, die door den heer Mr. A. Brants
werden gedetermineerd als Chloroclystis (vroeger Eupithecia)

rectangulata L. Omtrent de verdere levenswijze konden echter

geen waarnemingen worden gedaan, daar de volwassen dieren

eerst werden opgemerkt, toen zij dood in de broedkooien lagen.

Het zij me vergund uit het genoemde verslag nog het volgende

aan te halen:

,,Volgens Theobald overwintert het insect als ei, welke eieren

door de in Mei, Juni en Juli vliegende vlindertjes aan de boomen

gelegd worden. Volgens anderen verlaat het rupsje het ei reeds
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in den nazomer, overwintert in jeugdigen toestand en beschadigt

dan in de lente het loof en de bloesems van appelen en peren,

waarop ook wij de rupsen aantroffen. Ook Snellen (Macro-

lepidoptera p. 706), die het in hoofdzaak groenachtig zwarte

vlindertje nauwkeurig beschrijft, geeft deze levenswijze aan."

Smits van Burgst meldt in zijn boek: .,Nuttige en schadelijke

insecten", dat het nipsje in September uit het ei komt, overwin-

tert en vroeg in het voorjaar aan de bloesems van verschillende

steenvruchten vreet, dikwijls aan die van den appel. Verpopping
heeft plaats tussehen bijeengesponnen bladeren.

De opgaven in deliteratuur zijn dus nogaltegenstrijdig en daar

het voor een doelmatige bestrijding altijd noodzakelijk is de

levenswijze van een insect goed te kennen, heb ik gepoogd deze

wat nader te onderzoeken.

Ik probeerde dus ten tijde, dat de vlinderties vlogen, hiervan

eieren te verkrijgen en sloot voortdurend eenige exemplaren
van deze diertjes op in een wijdmondsche stopflesch, waarin

eenige appel- en peretakjes waxen gezet.

Het gelukte werkelijk op deze manier eieren van Chloroclystis

te verkrijgen. Op een peretakje waren in de spleten, die den rand
vormden van een kleine kankerwond, een aantal eieren gelegd,

terwij] nog een paar eieren achter bladknoppen waren afgezet;

in totaal 25—30. De eitjes waren langwerpig rond, aanvankelijk

witachtig, doch later glimmend lichtbruin gekleurd.

Daar Snellen en anderen aangeven, dat het rupsje het ei

reeds in den nazomer verlaat, werden de eieren tot einde October
in nauwkeiirige observatie genomen. Geen enkel is echter

uitgekomen en de overwintering heeft plaats gehad als ei.

Den 18en Maart van het daaropvolgende voorjaar ontdekte
ik de eerste rupsjes. Ze waren lichtgeel van Ideur met zwarten
kop; op den laatsten achterlijfsring was een zwarte stip te vinden,

terwijl op het borststuk nog een donker schildje viel op te

merken. Dadelijk viel al aan de karakteristieke bewegingen waar
te nemen, dat we met een spanrups te doen hadden.

Bij het opkweeken, dat natuurlijk volgde, hebben de rupsjes

het volgende te zien gegeven.

Indien bloemkiioppen i) voorhanden zijn, begeven de rupsjes

zich na hun uitkomen daarheeu en vreten zich in.

^) Appel en peer hebhen bladknoppen en gemengde knoppen. De
eerste geven een scheut met bladeren, de laatste een scheut (spoortje)

met bladeren en bloemen. Wanneer dus hier gesproken wordt van een
bloemknop, wordt niet bcdoeld een gemengde knop, bestaande uit

bladeren en bloemen, doch een afzonderlijke bloemknop, waarvan er

een aantal in elken gemengden knop voorkomt.
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Binnen in den knop is de beschadiging als volgt : De stijlen en

stempels van den stamper worden gelieel opgevreten, terwijl bij

de peer de meeldraden gedeeltelij k opgevreten worden ; slechts

kleine stukjes van de helmdraden blij ven staan ; bij den appel wor-

den de meeldraden geheel opgepeuzeld. De bloemblaadjes wor-

den soms een weinig aangevreten, doch blij ven meestal onaan-

geroerd. Blijft de larve lang in den knop, dan wordt ook de

bloembodem uitgehold.

Als de eerste bloemknop uitgevreten is, komt een tweede aan

de beurt en het rupsje kan aldus, langzaam groeiende, verschei-

dene bloemen vernielen. Het diertje wordt al spoedig donkerder

van klenr; de zwarte stip op den laatsten achterlijfsring ver-

dwijnt, terwijl het chitineachtige schildje op het borststuk ver-

vaagt. Nog eenigen tijd later, wanneer de rupsen ongeveer 20

dagen oud zijn, valt een groenbruine streep over den rug op te

merken, die al spoedig in een roodbruine kleur overgaat, terwijl

het lichaam een meer of minder groene kleur heeft aangenomen.
Echter zijn, vooral in de bloemknoppen, ook geelachtig witte

exemplaren te vinden, die deze kleur tijdens hun geheele

larvestadium behouden.
Wanneer de knop zich gaat openen, poogt de bewoner dit te

verhinderen en bevestigt de zich ontplooiende bloemblaadjes

door een los spinsel aan elkaar, waardoor een soort gewelf

boven de kelkholte ontstaat, waaronder de rups zich schuil

houdt en haar vernielingswerk voortzet. Soms ook wordt dit

kapje slechts ten halve gevormd, of het wordt uit 3 of 4 bloem-

blaadjes samengesteld, terwijl de overige bloemblaadjes zich

in hun natuurlijk geopenden stand naar buiten hebben gebogen.

Vindt de rups bij haar binnentreden de bloem reeds geopend,

dan trekt ze zich tot op den bloembodem terug en bedekt zich

door een weinig spinsel.

Door de latere ontwikkeling kunnen de rupsen van Chloro-

clystis bij den appel nog meer bloemen vernielen dan bij de peer.

Hierboven werd reeds opgemerkt, dat de meeldraden en stampers

bij den eerste zorgvuldiger worden opgevreten dan bij de laatste,

terwijl de kelkholte bovendien zeer diep wordt uitgehold.

De aldus van hun vruchtbeginsel beroofde bloemen kunnen
geen vruchten voortbrengen en vallen reeds spoedig na den

bloei at. Hoewei de directe schade, die de rupsen bij rijken bloei

aan den oogst toebrengen, van weinig beteekenis kan zijn, moet
men haar invloed toch niet onderschatten. Ik vond toch in 1921

bij den appel bloemtuiltjes, waarvan de bloemen alle op de

bekende wijze vernield Avaren. Naast het veelvuldig voorkomen
van Chloroclystis rectangulata in de knoppen en bloemen,
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wordt ook wel een enkele rups op de bladeren gevonden.

Wanneer de bloei der peren afgeloopen is, zijn de rujisen nog
iiiet volwassen. Ze begeven zich nu alle naar de bladeren en

vreten dan het liefst aan de jonge blaadjes, die zij sterk bescha-

digen. Deze rups is waarschijnlijk de oorzaak van de groote

bladvernieling, die men direct na den bloei soms kan waar-

nemen, hoewel hierbij ook de rupsen van den kleinen winter-

vlinder, bladrollers e. a. een rol spelen.

Bij den appel komt bladbeschadiging, veroorzaakt door

ChloroclystiS; weinig of niet voor ; niet alleen, omdat de appel

door het insect wat minder gezocht lijkt, maar ook, omdat de

rupsen in de appelbloemen hun larvestadium geheel of bijna

geheel kunnen voltooien.

Wanneer de bloemknopj^en ontbreken, gaan de ruj^sen anders te

werk. Ze begeven zich dan direct naar de zich ontplooiende

blaadjes en vreten die op nog nader te beschrijven wijze aan.

Het laat zich dus hooren, dat de bladbeschadiging, door

Chloroclystis toegebracht aan boomen, die geen of weinig

bloesem voortbrengen, vrij wat grooter kan zijn dan aan die,

welke rijk bloeien. In 1920 — een schraal fruitjaar — was
de bladvreterij door Chloroclystis veroorzaakt, ook heel wat
grooter dan in 1921.

De beschadiging der bladeren is wezenlijk verschillend van
die door den kleinen wintervlinder veroorzaakt. Vreet de laatste

in de bladeren min of meer groote ronde gaten, Chloroclystis daar-

entegen skeletteert ze. Wanneer de pas uitgekomen rupsen van
deze soortinhet voorjaar of wel, indien later de bloei afgeloopen

is, de nog opgerolde of zich langzaam ontplooiende blaadjes

binnendringen, wordt de opperhuid binnen in het blad afge-

schaafd. terwijl het bladmoes tot op de tegenovergestelde opper-

huid wordt weggevreten. Het verder ontplooien wordt het blaadje

door het aanbrengen van een weinig spinsel belet. Daardoor wor-

den de groene blaadjes spoedig frommelige, bruine dingen, die

in grooten getale aanwezig, den boom een alles behalve prettig

aanzien geven. Jong bladmoes schijnt te worden uitverkoren;

althans de rupsen, die zich bij het eindigen van den bloei tot

de bladeren moeten gaan bepalen, begeven zich naar de toppen
der scheuten. Een enkele maal ook wordt de larve tusschen

twee op elkaar liggende, oudere bladeren gevonden.

Of de rups aan kers en pruim ook veel schade doet, kan ik

nog niet uitmaken. Ik meen echter, dat Chloroclystis aan de

pruim weinig of geen nadeel toebrengt, terwijl ik omtrent de

kers uiteraard geen waarnemingen heb kunnen doen.

De rupsen zijn in volwassen toestand ruim 1 c.M. lang, groen,
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dikwijls ookgeelachtig, met briiinroode rugstreep en liclitbruinen

kop. Ook komen exemplaren voor, die de bruinroode rugstreep

geheel of gedeeltelijk missen, doch niettemin tot bovenbedoelde
soort behooren. Omstreeks half Mei vangt de verpopping aan,

die niet plaats vindt tiisschen bijeengesponnen bladeren, zooals

Smits van Burgst schrijft, doch aan den stam, onder korst-

mossen en schorsschubben, en ook wel in den grond.

Do popjes zijn eerst geelgroen, later bruin. Indien men de

tegen den kleinen wintervlinder aangelegde lijmbanden laat

zitten, kan men in den verpoppingstijd dikwijls nog heel wat
rupsen daarop vangen.

Het popstadium duurt ongeveer 25 dagen en dan verschijnen

de vlindertjes, die zich overdag ophouden aan den onderkant
der takken en wel bij voorkeur aan gladde takken of aan dezulken,

die door algen of wieren groen zijn gekleurd. Ze zitten daar met
de vleugels wijd uitgespreid en geven met hun eveneens meer
of minder groene tint daar een goed voorbeeld van aanpassing

aan de omgeving. Hoewel ze dus moeilijk zijn op te merken,
zijn ze daarentegen gemakkelijk te vangen. De vlindertjes meten
een vleugelspanning van 20—22 m.M.
De kleur is nogal varieerend. Grijs vormt de grondkleur, die

door een groene nuance van afwisselende sterkte wordt bedekt.

De vleugels dragen een zigzagvormige, donkere teekening, die

in een gebogen lijn over beide vleugels loopt. De kop is grijs

en het borststuk donkerder grijs. Het achterlijf is lichtgrijs en

draagt op de bovenzijde der ringen een donkere stip. De twee

laatste ringen schijnen deze stip te missen. Ook deze boven-

genoemde deelen zijn meer of minder groen genuancecrd.

De vlindertjes vliegen van einde Mei tot half Juli, leggen

haar eieren aan de takken en hiermede sluit Chloroclystis

rectangulata haar levensloop af.

Bestrijding. Het zal nu duidelijk zijn, dat men met lijmban-

den tegcn het bovenbeschreven insect niets kan uitrichten.

Men moge er naderhand eenige rupsen op kunnen vangen,

het grootste deel ontkomt echter.' De vlindertjes vangt men in

't geheel niet, want beide seksen vliegen.

Een bespuiting met een arsenicumpreparaat geeft ook

geenszins afdoend resultaat. Ik bespoot enkele boomen met
Parijsch groen, ter sterkte van 0,11 % ^). Gemengd in Bordeaux-

sche pap werd het aangewend ± ^ dagen voor den bloei. Hoewel

^) 1 H.G. op 100 L. water wordt voor dergelijke doeleinden vol-

dende geacht.



62

het middel eenige resultaten afgeworpen scheen te hebben, was

de uitkomst toch in geenen deele afdoende. Dit is trouwens zeer

verklaarbaar : de met vergif bedekte bladeren worden juist niet

door derupsengebrtiikt. Dezebevindenzich in de bloemknoppen

of in de jonge, opgerolde bladeren, maar laten de buitenste

opperhuid, waarop het maaggif gesproeid is, ongemoeid. Om
de rupsen te dooden, zou men de sproeistof binnen de knoppen

of opgerolde blaadjes moeten brengen, hetgeen echter niet

mogelijk is. Men lette ook op het groote gevaar voor vergiftiging

van bijen en -broed, indien op de bloeiende ondergewassen

(bessen) vloeistof terecht komt.

Op een alleszins afdoende manier beschermt men zijn appels

en peren tegen Chloroclystis rectangulata door de boomen
's winters — in Januari tot Maart — te behandelen met een

8 % carbolineum-emulsie. Men vernietigt dan de overwinte-

rende eieren. Ofschoon ik goede redenen heb van een 7 a 7^ %
oplossing eveneens voldoende resultaten te verwachten, is de

emulsie van eerstgenoemde sterkte voorloopig nog het zekerste.

Daarbij heeft zulk een carbolineum-bespuiting nog het voor-

deel, dat men dan tegelijkertijd nog allerlei andere planten-

parasieten vernietigt. Dit nader aan te geven is niet het doel

meer van dit artikel; men zie hierover vlugschrift no. 8 van
den Plantenziektenkundigen dienst.

Wageningen, September 1921. C. Groot.
Controleur bij den Plantenziekten-

kundigen Dienst.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

( Vervolg van biz. 52).

13. Behandeling van tarwekorrels met kopercarbonaat als

middel tegen steenbrand. In *de „Agricultural Gazette of New
South Wales", deel 30 (1919) komt op bl. 685—692 voor eene

verhandeling van G. P. Darnell—Smith en H. Ross, waarin

proefnemingen betreffende het bovenvermelde bestrijdings-

middel worden vermeld. Het is bekend dat de behandeling van
tarwe met kopervitriool altijd kans heeft, de kiemkracht van
het graan eenigszins achteruit te zetten, hoewel daarvoor bij de

toepassing van de Groningsche of omschepmethode veel minder
gevaar bestaat dan bij de toepassing van Kuhn's onderdompe-
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lingsmethode. (Zie o.a. Ritzema Bos en Schoevers, „Ziekten
en Beschadigingen der Landbouwgewassen" 4e druk, deel II,

bl. 31 en 32). Daaroni namen DarjN'ell—Smith en H. Ross
proeven met de beliandeling van de zaaitarwe langs drogen
wag door bepoedering met kopercarbonaat in de verhouding
van twee deelen van deze stof op 1000 maal dat gewicht aan
graan. Zij verkregen daarmee zeer gunstige resultaten.

14. Perithecien van den eikenmeeldauw. V. Peglion („Bulle-

tin de renseignements agricoles", 1920, bl. 313) vond op 15

October 1919 aan beide kanten van de bladeren van een jongen
eik, die door den eikenmeeldauw Avas aangetast geweest, talrijke

perithecien, behoorende tot Microsphaera quercina Burr. Dit
was te Bologna in Italic. Vergelijk „Beknopte aanteekeningen
op plantenziektenkundig gebied", Jaargang XXVII van dit

Tijdschrift, nr. 4, op bl. 135).

Het blijkt dus langzamerhand, dat de perithecien van de
eikenmeeldauwzwam tocli niet zoo zeldzaam zijn als men eerst

vermoedde,

15. Onderzoekingen omtrent de stamroest der Weymouths-
dennen en de Cronartiumroest der Ribessoorten. Er is, zooals

bekend is, in Nederland eene soort van roestziekte, die de blade-

ren van verschillende Ribes-soorten (vooral van zwarte bessen

en van aalbessen) aantast en tot sterven en afvallen brengt.

De roestzwam, welke deze ziekte veroorzaakt, heet Cronartium
ribicola; deze vormt eerst uredosporen en daarna teleiitosporen

op de Ribesbladeren. De bekerroestgeneratie van deze zwam
leeft bij ons uitsluitend op den Weymouthsden, en w^el in het

bastgedeelte van den stam en de takken. De bekerroestsporen

of aecidiosporen vormen zich daar in groote massa's bijeen,

binnen een wit omhulsel, dat door de schors heen naar buiten

dringt. Zoo ziet men dan aan de oppervlakte van de aangetaste

stammen en takken van den Weymouthsden witte blazen te

voorschijn komen, die later barsten en groote hoeveelheden

oranjekleurig stof uitstorten, bestaande uit milliarden aecidio-

sporen. In dezen vorm wordt de roestzwam Peridermium Strobi

genoemd, en de door haar veroorzaakte ziekte heet „de blaasroest

van den Weymouthsden". De aecidiosporen kunnen, wanneer
zij op de bladeren van Ribes-soorten terecht komen en daar

kiemen, weer de Cronartiumroest van deze struiken veroorzaken,

Hoewel in Nederland, en naar ik meen ook in andere landen

van Europa, de hier bedoelde zwam geene andere dennen aantast

dan den Pinus Strobus, leidden een aantal jaren geleden eenige
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Amerikaansche onderzoekers uit door hen ingestelde infectie-

proeven af , dat alle soorten van Pinus met meer dan twee bij

elkaar op het einde der korttakjes geplaatste naalden zouden

kunnen worden besmet; en om nu den invoer van de bedoelde

roestzwam in Amerika te voorkomen, verboden zij den invoer

van al deze dennensoorten. Daar toentertijde in Boskoop en

elders in ons land Pinus cembra zeer veel voor Amerika gekweekt

werd, was dit een groote tegenvaller voor onze boomkweekers.

die sindsdien helaas aan grootere teleursteHingen zijn gewend
geraakt.

In een artikel in .,Phytopathology", deel II (1921) nr. 4,

bl. 170—172 komt voor een opstel van H. Pennington, W. H.

Snell, H. H. York en Perley Spatjlding, getiteld ..Investig-

ation of Cronartium ribicola in 1920", waarin o.a. eene mede-
deeJing van Spaulding voorkomt, luidende als volgt: „Ver-

scheiden jaren geleden werden op B^ock Island een groot aantal

exemplaren geplant van Pinus Strobus, Pinus flexilis, Pinus

cembra, Pinus mugho, Pinus sylvestris en Pinus densiflora. In

het voorjaar van 1920 werden alle boomen van Pirius flexilis

bevonden, ernstig te zijn aangetast door de stamroest, en van de

10 boomen droegen er 8 vruchtlichamen van Peridermium
Strobi, terwijl de 2 andere, wanneer zij dan nog in leven zijn,

zonder twijfel in 't volgende jaar dergelijke vruchtlichamen
zullen vertoonen. Een aanzienlijk aantal exemplaren van Pinus
Strobus was ook aangetast, maar geen van de andere soorten

van Pinus was geinfecteerd. Het bleek dat P. flexilis meer vat-

baar voor de stamroest is dan P. Strobus. Ik wil er echter hier

in 't bij zonder op wijzen dat Pinus cembra in 't geheel niet

werd aangetast, niettegenstaande op Block Island opzettelijk

Ribes-struiken in de buurt van de Pinussoortten werden aan-

geplant en met Cronartium ribicola werden besmet.

Nog eene opmerking uit het boven aangehaalde verslag wil

ik hier vermelden. Het bleek dat Ribes-soorten bij ernstige

aantasting door Cronartium ribicola op groote schaal kunne.i

worden gedood, zij het niet in een jaar, dan toch in eenige op-

volgende jaren. Intusschen kunnen zij de voor besmetting
vatbare dennen, zooals de Weymouthspijn, in de buurt, maar
ook zelfs op vrij groote afstanden besmet hebben. Deze gaan
niet dadelijk, zelfs gewoonlijk niet in de eerste jaren, dood,
maar blijven vaak lange jaren ziek. En zoo laat zich verklaren,

dat op plaatsen, waar sedert langen tijd geen bessenstruiken
of wilde Ribes-soorten groeiden, toch de Weymouths- en andere
vatbare dennen ernstig kunnen zijn aangetast.

J. RiTZEMA Bos;
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(Vervolg van biz. 64).

18. Onderzoekingen betreffende de kroonroest van de haver

.

In het „Agricultural Exp. Station of Iowa Research Bulletin 49

,

bl. 115—144 komt eene verhandeling voor van J. E. Melhus
en L. W. DuRRELL. Zij noemen de kroonroest van de haver
Puccinia coronata Cda; dikwijls wordt zij tegenwoordig met
den naam Puccinia corcmifera Klebahn aangeduid, evenals de
kroonroest van den beemdvossenstaart {Alopecurus pratensis),

van het Fransch raaigras {Arrhenaterwm elatius), van de zwenk-
grassen (J^^e-i^^wca-soorten), en die van het Engelsch en Italiaansch

raaigras {Lolium perenne en Lolium italicum); terwijl de naam
Puccinia coronata Klebahn dan wordt gegeven aan de kroonroest

van fioringras (Agrostis alba) en andere struisgras- {Agrostis-)

soorten en van kropaar {Dactylis glomerata). Op witbol {Holcus

lanatus) komen beide soorten van kroonroest voor. — De kroon-
roest van de haver {Puccinia coronifera Klebahn) vormt hare
bekerroest(aecidio-)sporen op Rhamnus cathartica (den wegedoorn),

de kroonroest Puccinia coronata Klebahn doet dit op Rhamnus
frangula (den vuilboom). Aldus volgens de onderzoekingen van
Klebahn.
De resultaten van het onderzoek van de bovenvermelde

Amerikaansche geleerden zijn in overeenstemming met die

van Klebahn. Zij bevonden dat kroonroest van de haver hare

aecidien vormt op de in Iowa inheemsche Rhamnus lanceolata

en op de uit Europa ingevoerde Rhamnus cathartica, maar niet

op de insgelijks uit Europa geimporteerde Rhamnus frangula

en evenmin op de in Iowa inheemsche Rhamnus alnifolia.

Melhus en Durrell vonden in de groote onregelmatigheid

in het optreden van de haverkroonroest in Iowa aanleiding tot

het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden, onder

welke de roestzwam, die deze veroorzaakt, zich ontwikkelt.
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Zij bevonden dat de laagste temperatuur, waarbij de uredo-

sporen dezer zwam, afkomstig van biiiten groeiende haver, tot

Meming konden komen, was 1 C°., terwijl de hoogste temperatuur,

waarbij de kieming nog kon plaatsgrijpen, was 35° C. De opti-

mumtemperatuur (die waarbij de kieming het spoedigst en het

best tot stand komt) was 17 —22° C. De uredosporen echter,

welke zich op haver in de verwarmde plantenkas hadden ge-

vormd, vertoonden als minimumtemperatuur voor de kieming
5" C, als maximumtemperatuur 90° C. De kieming der uredo-

sporen komt alleen tot stand, wanneer deze zich in vloeibaar

water bevinden; vochtige lucht bleek daarvoor niet voldoende

te zijn. Het best kiemen deze sporen, wanneer zij zich boven
op eene waterlaag bevinden, dus ook in aanraking komen met
de lucht. De besmetting van haverbladeren gelukte dan ook

beter, wanneer de uredosporen op bedauwde bladeren werden
uitgestrooid, dan wanneer men de bladeren begoot met water,

waarin de sporen gesuspendeerd waren. — Uredosporen, af-

komstig van zeer jonge en van ernstig zieke haverplanten,

kiemden minder goed dan zulke, welke genomen werden van
volwassen planten. Eene onbewogen, rustige en tevens vochtige

lucht begunstigt het Idembaar worden der urodosporen. Werden
zulke sporen een korten tijd lang droog bewaard bij eene tempe-

ratuur van 13—20° C, dan vertoonden zij na G a 7 dagen een

verhoogde kiembaarheid.

19. Aecidien van roestzwammen in het inwendige van planten-

deelen. In „Phytopathology" Jaargang 1921, nr. 8 (Augustus

1921), komt over dit onderwerp eene zeer beknopte mededeeling

voor van Mej. Minnie W. Taylor. Zij schrijft, dat niet alleen

buiten op eene gemummificeerde, met roest bedekte bes van
Rihes glandulosa de aecidien van de roestzwam Puccinia

albiperidia Arthur in grooten getale voorkwamen, maar dat zij

ook inwendig in de bes een tamelijk groot aantal aecidien aan-

trof, die volkomen normaal waren gevormd en uitmondden
in de centrale holte, die zich in de gemummificeerde vrucht

bevond. Ook inwendig in enkele van de zaden hadden zich

aecidien gevormd. Mej. Minnie Taylor wijst er bij deze ge-

legenheid op, dat inwendig in plantendeelen ook reeds de

aecidien van andere roestzwammen werden gevonden, o.a. van
Puccinia graminis (de zwarte roest der granen), P. angustata,

P. cari-bistortae, Gymnos'porangium macro'pus.

J. RiTZEMA Bos.



Ook verschenen in „ Verslagen en Mededeelingen
van den Plantenziektenkundigen Dienst" , no. 26-

ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN VAN TOMATEN.

INLEIDING.

In de volgende bladzijden is getracht uit de resultaten van
gedurende een reeks van jaren, zoowel door den samensteller

zelf, a Is door de andere ambtenaren van den Plantenziekten-

kundigen Dienst verrichte waarnemingen, gecombineerd met
de in de Nederlandsche en buitenlandsche literatuur vastgelegde

gegevens, een geheel samen te stellen. Dit geheel geeft een

vrijwel volledig overzicht van alle tot nu toe in ons land opge-

treden ziekteverschijnselen bij tomaten, voor zoover die bij den

Plantenziektenkundigen Dienst bekend zijn geworden. Ziekten,

waarover nog nimmer advies is gevraagd, of waarvan tot nu
toe nog nooit materiaal werd opgezonden, zijn niet opgenomen.
Om het herkennen der ziekten gemakkelijk te maken, zijn een

tweetal tabellen samengesteld (zie biz. 94—96); de eene

behandelt de ziekteverschijnselen der planten in hun geheel,

met uitzondering der vruchten, de andere uitsluitend die der

vruchten.

De Iste tabel is zoodanig ingericht, dat met behulp ervan zoowel

de ziekten van oudere als van jonge planten zijn te herkennen.

Waar men met zeer jonge plantjes te doen heeft, die dus nog in

de pannen of kweekpotten staan, vergelijke men eventueel

optredende abnormale verschijnselen in de eerste plaats met
die, in de groote tabel onder nr. 15 en 16 beschreven; een

enkele maal kan ook het onder 4 beschrevene optreden.

Bij lets oudere planten, die pas zijn uitgepoot, heeft men kans,

behalve de zooeven genoemde, ook nog de verschijnselen: 1, 2,

5, 14 en 17 waar te nemen; nr. 4 treedt bij deze j)lanten veel

vaker op dan bij de jongere.

De overige in de tabel beschreven ziekten vertoonen zich

in den regel nog later in den tijd ; ook de zcoeven reeds genoemde
kunnen nog bij de reeds volwassen planten voorkomen.

Waar een en dezelfde ziekteoorzaak in staat is, eenigszins

van elkander verschillende verschijnselen, bij verschillende

deelen der plant b.v., in het leven te roepen, komen zulke ziekten

ook een of meermalen in de tabel voor. Natuurlijk vindt men
ook de ziekten, die zoowel op de vruchten als op de andere
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deelen van de planten optreden, in de beide tabellen onder

dezelfde nummers terug.

Niet vergeten mag ook worden, dat dikwijls meerdere ziekten

bij een en dezelfde plant gecombineerd aanwezig kunnen zijn;

om de ziektebeelden dan uit elkaar te kunnen kennen, is meestal

meer kennis van de ziekten noodig, dan waarover de gemiddelde
kweeker beschikt; stuit men bij het gebruik van de tabel op
deze moeilijkheid, dan kan men bij den Plantenziektenkundigen

Dienst te Wageningen of bij een zijner technische ambtenaren
of controleurs uitsluitsel krijgen.

De schrijver hoopt, dat de tabel, wier samenstelling niet zoo

heel gemakkelijk was, in de praktijk zal blijken bruikbaar te

zijn. Van eventueele op- en aanmerkingen zal bij een volgenden
druk een dankbaar gebruik worden gemaakt. Het zou b.v.

kunnen zijn, dat het wenschelijk gevonden wordt, een afzonder-

lijke tabel voor jonge plantjes te maken; het leek den samen-
steller echter onnoodig, wanneer de gebruikers slechts rekening

willen houden met wat hierboven over de inrichting der tabellen

is gezegd.

Bij de raadgeWngen ter bestrijding van de ziekten en plagen

is in de eerste plaats gebruik gemaakt van de bij den Planten-

ziektenkundigen Dienst opgedane ervaring; in enkele gevallen

ook van de mededeelingen van Engelsche deskundigen. Er is

naar gestreefd, zoowel de beschrijving der verschijnselen, als

het aangeven der bestrijdingsmethoden zoo beknopt mogelijk

te houden, zonder de duidelijkheid aan de kortheid op te offeren.

Over het uiterlijk en de levenswijze der schimmels en andere
ziekteoorzaken zal men daarom slechts weinig vermeld vinden;
dit hoort meer in studieboeken thuis dan in deze meer speciaal

voor de tomatentelers geschreven Mededeeling.

BESCHRIJVING DER ZIEKTEN.

1. Ritnaaldenvreterij (zie pi. I, fig. 1). De ritnaalden of koper-

wormen zijn wel algemeen bekend en anders uit de afbeelding

gemakkelijk te herkennen. Vooral op nieuwen grond, die dus
het vorig jaar nog weiland was, heeft men er vaak veel last

van. Ritnaalden zijn de larven van de eveneens bekende
kniptorren; er bestaan vele soorten van, doch lang niet alle

vergrijpen zich aan levende planten; zij leven 3, sommige zelfs

4 jaar als larve in den grond. Vindt men in den grond vrij vele

kleine, jonge ritnaalden, dan kan men er nog eenige jaren last

van hebben; zijn evenwel de eenmaal in den grond aanwezige
ritnaalden volwassen geworden en in kniptorren veranderd.
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dan is men er meestal van af, daar de kniptorren hunne eieren

niet gaarne in onbegroeide aarde leggen.

Behalve, dat zij wortels en Stengels aanknagen, (men vindt

ze in het merg der tomatenplantjes tot boven dengrond), \'Teten

zij zich gaarne geheel in sappige, vleezige plantendeelen, als

aardappelknollen, in; hiervan kan men gebruik maken bij de

bestrijding; men stopt dan doorgesneden aardappelen een Idein

eindje in den grond, en haalt die na eenige dagen er uit. Men kan
er dan vaak meerdere ritnaalden in vinden. Hoe dichter bij

elkaar men de aardappelen in den grond brengt, hoe beter

natuurlijk. Het is gemakkelijk, de aardappelen aan een dun
stokje, splinters van onbruikbaar geworden tonkinstokken

b.v. of aan stukjes dik ijzerdraad te steken, om ze gemakkelijk

terug te kiinnen vinden. Als men het boveneinde dier stokjes of

ijzerdraden in witkalk dompelt, vallen zij nog meer in het oog.

Men ziet dan de aardappelen geregeld eenmaal per week na en

haalt de ritnaalden er uit of er af.

In Amerika stopt men bosjes versche klaver, die in Parijsch

green (zie vlugschrift 8) zijn gedompeld, op vele plaatsen op
het door ritnaalden geteisterd terrein in den grond even onder

de oppervlakte. Van dit middel hebben wij geen ervaring.

Daar ritnaalden verlekkerd zijn op sla, kan men slaplanten

gebruiken als vangplant; waar een plant slap gaat hangen,

zal men meestal meerdere koperwormen bij de wortels vinden.

Ook hennepplanten zouden hiervoor goed kunnen dienen,

Herhaalde grondbewerking, waarbij men zoo mogelijk kip-

pen in de kassen en warenhuizen laat loopen, is aan te bevelen

;

ook in den winter geve men den kippen (eventueel ook eenden) vrij

toegang, daar zij dan ook een groote opruiming houden onder de

2. Pissebedden (kelderzoggen of keldermotten). Op plaat I,

fig. 5 ziet men de wijze, waarop deze schaaldieren oudere

tomatenstengels kunnen aanknagen; jonge plantjes wordensoms
doorgevreten. In fig. 2 zijn twee pissebedden van verschillende

soort op iets meer dan natuurlijke grootte afgebeeld. De meest

rechtsche kan zich als een balletje ineenrollen, de andere soorten

missen dit vermogen. Men vindt de pissebedden, die overigens

aan komkommers meer schade doen dan aan tomaten, overdag

vooral bij de verwarmingsbuizen en aan de voeten der steun-

palen, onder en tusschen de grondkluiten, waar de bodem wat

vochtig is; des nachts loopen zij rond en knagen aan allerlei,

ook aan de voeten der planten.

Het beste, wat men er tegen doen kan is des winters met een

z.g. steekvlam, zooals de loodgieters gebruiken, de pissebedden
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in hun schuilhoeken dood te branden. Men licht daartoe de

kluitenop, vooral nabij buizen, palen en wanden, en richt even de

vlam op den grond. De pissebedden sterven dan vrijwel dadelijk.

In den groeitijd legt men tegen den avond bosjes met geurig

hooi, op 1 a 2 M. afstands van elkaar tusschen de planten;

des morgens verzamelt men die bosjes, waarin dan vele pisse-

bedden zijn gekropen, in een zak en richt tegelijkertijd een steek-

vlam op de plaats, waar het bosje gelegen heeft, om de pisse-

bedden, die er onder hebben gezeten, te dooden. In een ons

bekend geval werden hier te lande in een bloemkweekerij per

bosje gemiddeld 100 stuks per dag gevangen; in de 300 bosjes

in de kas dus :2z 30000. Men ving zoo ongeveer 800.OGO exem-
plaren, en toen was de plaag vrijwel tot staan gebracht.

Een ander goed vangmiddel maakt men door bloempotten

aan den binnenkant te bestrijken met een dikke brij van meel

en water en ze daarna voor de helft te vullen met half verteerden,

drogen mest; legt men deze potten dan op hun kant neer, even

in den grond gedrukt, dan kruipen er vele pissebedden in weg.

Volgens berichten uit Amerika vergiftigt men daar de pisse-

bedden met Parijsch groen; bij door ons genomen proeven

bleken deze dieren echter zoo goed als ongevoelig daarvoor te

zijn; zij vraten er flink van, zonder er aan te sterven.

De planten zelf kan men tegen de pissebedden beschermen,

door een kartonnen kraag plat op den grond rondom den voet

te leggen (op de wijze van een koolkraag, zie Mededeeling 8

of vlugschrift 10, dus); deze kraag wordt dan aan de opper-

vlakte besmeerd met vliegen- of rupsenlijm.

Zooals boven reeds werd gezegd, is het uitstekend om Idppen

en eenden in de kassen te laten loopen; ook padden en kikkers

eten pissebedden; men doode deze nuttige en onschadelijke

dieren dus niet!

3. Verwelkingsziekte. De oorzaak van deze ziekte is een

schimmel, Verticillium alboatrum genaamd, die in de vaat-

bundels i) leeft; de zwam dringt van uit den grond, waarin zij

1) Onder d,en naam ,,vaatb\indels" zijn de kanalen bekend, die in

elken plantenstengel aanwezig zijn; zij zijn bestemd, zoowel voor het
vervoer van het door de wortels opgenomen water met daarin op-
geloste voedingszouten, als voor het vervoer van de, in de bladeren
met behulp van die stoffen en het koolzuur uit de Ivicht, gevormde
bouw- en reservestoffen, die gebruikt word en bij den opbouw der
groeiende deelen. Bij dwarsdoorsneden van een gezonden tomaten-
stengel ziet men die vaatbundels als lichter gekleurde jjartijen van
met het bloote oog juist zichtbare gaatjes; bij lengte doorsneden als

lichte strepen.
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van allerlei organische resten kan blijven leven, in de fijne

wortels binnen; de eerst optredende verschijnselen zijn be-

schreven in de tabel onder 3 (na no. 2). Gaat de verwelking
verder door, dan krijgt men de onder 3 na no. 6 vermclde
verschijnselen te zien. Meestal vertoonen daarbij de bladeren
de onder 3 na no. 12 beschreven kenmerken. Vaak gaan de
aangetaste planten te gronde; de kwaal heeft meestal een
eenigszins sleepend verjoop. De meeste zieke planten treft men
aan :n het begin van den zomer en later weer tegen den herfst;

in de maanden Juni, Juli, Augustus bemerkt men er minder
van. De zwam is n.l. zeer gevoelig voor hooge temperatuur; zij

staakt haar groei vrijwel geheel, indien de temperatuur tot

boven de 77° F. (= 25° C.) oploopt. Daarin lieeft men dus een
middel ter bestrijding, dat in Engeland dan ook reeds met succes is

aangewend. Men laat eenvoudig de temperatuur tot de genoemde
hoogte oploopen; in stookkassen is dit gemakkelijk; waar niet

gestookt kan worden, sluit men overdag een paar uur de ramen.
De zieke planten herscellen zich dan, blijven in leven en geven
nog een behoorlijke opbrengst; als de temperatuur in den herfst

echter daalt, storten de planten weer in ea sterven dan lang voor
de gezonde.

Licht bekalken van het glas, gepaard met een lichte besproeiing

gaat verder te sterke verdamping en daarmede verwelking tegen.

Indien men bij de eerste verschijnselen van verwelking de
planten flink aanaardt, zoodat zij nieuwe wortels kunnen vor-

men, komt dit natuurlijk het herstel bij de boven aangegeven
behandelingswijze ten goede.

Bespuitingen kunnen hier niet helpen, daar de zwam van uit

den grond door de wortels in de planten binnendringt.

Ter voorkoming van de ziekte in een volgend jaar, moeten de
resten van zieke planten, met de omringende aarde, zorg-

vuldig worden opgeruimd (afgevallen bladeren, stompjes,

wortels); de zwam vormt daarop n.l, haar voortplantings-

organen, die, terecht gekomen op deeltjes organische resten,

als b.v. half vergaan stroo uit den mest, daarop gaan kiemen,

waarna de zwam in dat deeltje binnendringt en daarop den winter

over in leven blijft, evenals op de resten der tomatenplanten
zelve. Ruimt men dus die resten niet op, dan komen er tallooze

met de zwam besmette plekjes in den grond, en de kans is groot.

dat men het volgend jaar nog meer planten zal verliezen.

Waar dus de zwam in den bodem overblijft, is, bij eenigszins

veelvuldig optreden der ziekte, grondverversching het eenige

radikale middel; men moet dan echter grond nemen, die zoo goed

als zeker vrij is van de zwam; daar zij o.a. ook in aardappelen



72

leeft (zie Mededeeling nr. G), is dit met aardappelgrond niet

het geval.

Is slechts hier en daar een plant aangetast, dan kan natuurlijk

ook de grondverversching pleksgewijze plaats hebben; de plek-

ken moeten dan in den groeitijd duidelijk worden aangegeven

om ze in den winter terug te kunnen vinden.

Ontsmetting van den grond door behandeling met stoom
(zie biz. 78) is wel afdoend, doch in onze omstandigheden meestal

niet uitvoerbaar. Behandeling met het in Engeland tegen z.g.

moeheid veel gebruikte cresol (zie biz. 78—79) heeft volgens de

vele daar te lande genomen proeven. geen resultaat tegen

bodembewonende schimmels.

Misschien zal er een stof blijken te zijn, die ook in het groot

voor dit doel bruikbaar is, maar op dit oogenblik is deze zaak

nog pas in het stadium der voorloopige proefnemingen.

Wel is er in Engeland een middel gevonden, dat op kleine

schaal met succes ter bestrijding van schimmels, die van uit den

grond planten aantasten, daar is gebruikt. Dit middel bestaat

uit een mengsel van 5| deel ammoniumcarbonaat (bij handelaars

in chemicalien en drogisten verkrijgbaar) en 1 deel kopervitriool.

Men stampt die stoffen in een vijzel goed fijn, zoodat zij vrijwel

poedervormig worden, en mengt ze goed dooreen. Van dit meng-
sel neemt men dan 3 gram per L. water, voor 10 L. water dus

30 gram. Het afwegen van zulke kleine hoeveelheden is in de

praktijk dikwijls lastig; men kan dit voorkomen door bij den
drogist b.v. 5 gr. kojjervitriool en 27 1 gram ammoniumcarbonaat
te laten afwegen; men heeft dan ruim genoeg voor 10 L. water.

Heeft men een brievenweger in huis, dan kan men een grootere

hoeveelheid maken en daarvan zelf telkens voor elke 10 L.

30 gr. afwegen, die men in warm water oplost, waarna de hoe-

veelheid water tot 10 L. wordt aangevuld.

Het droge mengsel moet in een goed sluitenden pot of

flesch rainstens 24 uur staan, voor men het gebruikt. Men
make niet meer oplossing, dan men dadelijk gebruiken wil ; de

vloeistof mag niet in ijzeren, tinnen of zinken vaten geschon-

ken worden. Het gemakkelijkst voor het uitgieten zal wel een

geemailleerde ketel zijn, als n.l. het emaille niet te veel afge-

sprongen is.

Heeft men nu jonge planten, die aan deze of de hierna te be-

handelen Rhizoctonia- (misschien ook de Sclerotien-)ziekte lijden,

dan drenke men, na verwijdering der plant, het gat en de naaste

omgeving goed met de oplossing, waarna onmiddellijk weer
geplant kan worden.

Is het te laat voor inboeten, dan kan men die plekken met een
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flinken stok aangeven en de behandeling het volgend jaar voor
het planter! herhalen. De stof is volkomen onschadelijk voor de
planten en heeft ook nog waarde als meststof, door de stikstof

in het ammoniumcarbonaat.
Als in den winter de kassen leeg zijn, kan men ook den grond

drenken met een 2h % oplossing van formaline, een kleurlooze,

sterk riekende, eveneens bij drogisten verkrijgbare vloeistof.

Voor het werkelijk goed bevochtigen van den grond is wel

een 20 L. water per M.^ noodig ; wil men niet zooveel gebruiken,

b.v. niet meer dan 10 L., dan verhooge men de sterkte der op-

lossing liever, zoodat :^ i L. formaline op een vierkanten meter
komt. Na de begieting bedekt men de behandelde plek met
vochtige zakken en laat die een of twee dagen liggen. Desnoods
kan reeds 10 dagen later geplant worden. Deze ontsmetting is

echter nog al kostbaar, zoodat ook dit middel alleeninhet klein,

zoolang er dus nog maar enkele zieke plekken zijn, kan worden
toegepast.

Indien er varieteiten van tomaten bestonden die weinig of

niet vatbaar waren voor deze ziekte, zou het natuurlijk aanbe-

veling verdienen deze te telen, indien zij althans in andere eigen-

schappen niet bij de wel vatbare soorten ten aeliter blijven.

In Engeland is de soort .,Manx Marvel" gebleken weinig vat-

baar te zijn ; schrijver dezes is overigens niets van deze, hier in

Holland waarschijnlijk niet geteelde, soort bekend.

4. Rhizoctonia-ziekte. Deze ziekte is het gemakkelijkst van
de verwelkingsziekte te onderscheiden, als de aangetaste plan-

ten, wat meestal spoedig het geval is, juist bij de oppervlakte

van den grond een donkere ingezonken rottige plek (zie

plaat I, fig. 3 en 4) gaan vertoonen. De zijwortels van zulke

planten zijn voor een deel dood, voor een deel bruinachtig van
kleur ; dit is reeds het geval, v-oor er nog een zieke plek aan den

stengelvoet te zien is. De hoofdwortel ziet er dikwijls bruin en

rot uit ; het zachtere weefsel laat van het z.g. houtlichaam los

(zie fig. 3).

Met een loupe, bij ernstige aantasting zelfs nog juist met een

scherp oog, kan men een netwerk van uiterst fijne bruine draden

op de wortels zien ; by de verwelkingsziekte ontbreken

deze draden, maar daa zijn daarentegen de vaatbundels (zie de

noot op biz. 70) geelachtig bruin verkleurd. Gaat de Rhizocfonia

aantasting verder, dan verdwijnt op de aangetaste plek van

den Stengel het zachte weefsel ; alleen de harde vezelige deelen

blijven over, zoodat de plant er uit ziet, alsof insecten dat

zachte weefsel hebben afgeknaagd en afgescheurd. Bij insecten-
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vraat komt echter de rotting, als zij optreedt, achterna, bij

Rhizoctonia gaat zij daarmede gepaard. Is een plant aangetast

door kanker (zie hieronder), dan kan ook aan den stengelvoeb

een rottige plek optreden (zie pi. I, fig, 6); het weefsel wordt

echter meestal niet zoo geheel verteerd, terwijl de wortels,

langen tijd blank blijven. Als de planten gaan sterven, be-

ginnen natuurlijk ook de wortels te verkleuren. Een kankerplek

is vooral in den aanvang, dikwijls nog zoowel aan den onder-

als • aan den bovenkant door gezond weefsel begrensd ; een

Bhizoctonia])lek begint meer van onderen af en is dns alleen aan

den bovenkant door gezond weefsel begrensd ; vergelijk fig. 3 met
6. Toch kail het ook bij kanker wel voorkomen, dat de geheele

stengelvoet ziek is. Bij den kanker zijn dikwijls nog met het

bloote oog, tal van kleine zwarte puntjes te zien op de zieke

plek, vooral bij de grens, die bij Rhizoctonia ontbreken. Gelukt

het niet met behulp van deze kenmerken tot klaarheid te komen,

dan is opzending naar den Plantenziektenkundigen Dienst voor

mikroskopisch onderzoek noodzakelijk.

I)aar de Rhizoctonia-zwdiTn ook in den grond leeft, moeten ter

voorkoming van de ziekte dezelfde maatregelen worden genomen
als zooeven voor de verwelkingsziekte werden aangegeven. Van
den invloed van hoogere of lagere temperatuur op deze ziekte is

nog niets bekend. Overigens geldt ter bestrijding van de Rhizoctonia

ook vrijwel alles, wat voor de verwelkingsziekte werd gezegd.

5. Tomatenkanker. (Zie pi. I, fig. 6, 7 en 8). Deze ziekte,

tot 1919 in ons land onbekend, heeft in de laatste jaren heel

wat schade aangericht. De zwam, die haar veroorzaakt (Diplo-

dina lycopersici ~-= Didymella lycopersici) tast zoowel jonge,

pas uitgepote, als volwassen planten aan. Bij de eerste veroor-

zaakt zij verschijnselen, die aan Rhizoctonia doen denken (zie

fig. 6) Men herleze dus wat hierboven bij de behandeling dier

ziekte over de kenmerkende verschillen met kanker werd gezegd.

Bij oudere planten is het meest kenmerkende verschijnsel het

verwelken, soms van de geheele plant, dikwijls ook van een

grooter of kleiner gedeelte, waarbij dan het onderste deel blijft

leven. Dan vindt men op de grens van het verwelkende gedeelte

een bruine plek, die den geheelen stengel over een breedte van
een paar vingers tot een hand, omgeeft (zie fig. 7 en 8). Op die plek

vindt men gewoonlijk weer kleine, eerst lichte, later zwarte

puntjes ; de stengel wordt daar ter plaatse week en rottig eh kan
het gewicht der hooger liggende deelen niet meer dragen, zoodat

hij op de bruine plek buigt en min of meer versplintert. Dikwijls

zijn meer zulke plekken op een plant aanwezig; in den aanvanci
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nemen zij nog slechts een deel van den stengel in; zij zijn dan
meer roodbruin van kleur. Men vindt ze vaak bij een uitgebroken

dief of bij een plaats, waar het touw den stengel eeniggzins ge-

sehrijnd heeft.

Ook de vruchten worden aangetast; de aantasting heeft bijna

altijd plaats bij de aanhechtingsplaats van den steel. Daar ont-

staat eerst een bruinige, spoedig donker, bij zwart af, wordende
plek ; weldra vallen de zieke vruchten af ; de plek breidt zich uit

en er verschijnen de meer genoenide, eerst lichtergekleurde, later

zwarte puntjes op. Vooral bij den rand der vlekken zijn die

duidelijk te zien. Zie PI. II, fig. 9. Zoowel nog jonge, ongeveer

stuitergroote, als reeds rijpende vruchten kunnen worden aan-

getast. Ziet men vele vruchten op den grond liggen, dan is het

zaak deze en de planten nauwkeurig op de boven beschreven

verschijnselen te onderzoeken.

In de op al de zieke deelen verschijnende puntjes vormt de

zwam hare voortplantingsorganen, z.g. sporen, die, op andere

planten of vruchten terecht gekomen, daar weer kunnen gaan
kiemen en nieuwe zieke plekken veroorzaken.

Ter voo7-koming van uitbreiding van de ziekte is het dus noodig

aangetaste planten zoo spoedig mogelijk op te ruimen en alle

afgevallen vruchten dagelijks op te zoeken en te verbranden of

diep te begraven ; in geen geval mogen ze op den composthoop
of in de sloot worden geworpen.
De resten van zieke planten, vooral van die, welke reeds op

jeugdigen leeftijd zijn aangetast en gestorven, worden bij het

opruimen vaak over het hoofd gezien. Ojd deze stompjes komen
het volgend voorjaar weer sporen van de zwam vrij en besmetten

de nieuw gepote planten. Heeft dus deze ziekte geheerscht,

dan lette men er bij het opruimen vooral op, dat deze stompjes

worden verzameld en liefst verbrand. Het is niet onmogelijk,

dat ook sporen overblijven aan het touw, het hout, metsel- en

glaswerk, misschien ook in den grond. Men leze daarom, wat
op biz. 90 over algemeene maatregelen ter voorkoming van ziek-

ten wordt gezegd. Waar de ziekte ongetwijfeld wordt overge-

bracht door de sporen, zou men verwachten, dat zorgvuldige

bespuitingen met Bordeaiixsche of Californische pap uitbrei-

ding van de ziekte zouden voorkomen ; bij proefnemingen zijn

de resultaten echter niet mede gevallen. Deze proefnemingen

zullen bij voorkomende gelegenheden herhaald worden. Zij,

die deze ziekte in hun planten krijgen, moeten
ter bestrijding maar zoo spoedig mogelijk eene bespuiting

met Bordeauxsche pap (zie biz. 85) toepassen, daar dit toch wel

eenig resultaat geeft. Ook is het goed, de planten en de luchtzoo
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droog mogelijk te hoiiden: droogte toch gaat de kieming der

sporen tegeii.

Een afdoend middel tegen deze ziekte is nog niet bekend; zij

heeft omstreeks 1909 vee] schade aangericht in Engeland, juist

als bij ons in 1919; zij heeft echter in Engeland vanzelf weer

hare beteekenis verloren, daar zij er nu nog slechts sporadisch

voorkomt. Misschien zal zij bij ons hetzelfde verloop hebben;

de schade was in 1920 niet grooter, in 1921 zeker minder dan

in 1919.

Er zijn eenige redenen voor de veronderstelling, dat de ziekte

met het zaad overgaat ; zekerheid hierover bestaat evenwel niet.

Men weet ook niet, in welken vorm de zwam zich aan het zaad

zou bevinden, vermoedelijk in dien van sporen. Eerst een zorg-

vuldig onderzoek, waartoe schrijver dezes in 1922—1923 in de

gelegenheid hoopt te zijn, zal dit kunnen iiitmaken.

6. Sclerotiumziekte (zie PL II, fig. 11). Deze ziekte is de

vierde, die verwelking der planten kan doen ontstaan. Ook zij

wordt veroorzaakt door een zwam, die van uit den grond de

planten aantast. Deze schimmel, Sclerotinia Libertiana genoemd,

kan reeds den dood van allerlei soorten kiemplantjes, het z.g.

wegsmeulen, „smeul" of „smucht" veroorzaken; ook de vroeger

besproken Rhizoctonia is daartoe in staat. In de tomaten-

cultuur worden echter meest oudere planten aangetast. Men
vindt ook hier weer een weeke, rottige plek aan den stengel-

voet; verwarring met Rhizoctonia of kanker is echter niet wel

mogelijk, daar bijna steeds een weelderig, wit, watteachtig zwam-
weefsel aanwezig is, waartusschen men, tegen dat de planten

gaan sterven, zwarte korrels ter grootte van een erwt. maar on-

regelmatiger van vorm, aantreft, Ook binnen in den rottigen

Stengel vindt men die korrels. Het zijn kluwens van stijf in en

door elkaar gestrengelde zwamdraden; aan deze „sclerotien" ont-

leent de ziekte, die ook allerlei andere planten kan aantasten,

haar naam. Bij stamboonen, die er soms veel van te lijden heb-

ben, is zij hier en daar bekend onder den naam „schmmziekte".

Deze sclerotien zijn tegen koude en uitdroging bestand; zij zijn

dan ook ter overwintering bestemd; zij kunnen meerdere win-

ters onveranderd zonder te sterven overblijven. Zijn de omstan-

digheden, vooral van vochtigheid, in het voorjaar gunstig, dan
groeien uit de sclerotien dikke bundels van zwamdraden naar

boven, die aan hun top een schotel- of komvormige verbreeding

dragen. In die kom of dat schoteltje worden dan weer sporen ge-

vormd, die op doode, organische resten kiemen; het zich dan

vormend zwamweefsel kan levende planten aantasten.
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Ter voorkoming van de ziekte in het volgend jaar moeten dus
de planten met zulke sclerotien er op, verbrand worden, voordat
de sclerotien in den grond zijn gekomen. Is een plant eenmaal
aangetast, dan is zij niet meer te redden.

De ziekte treedt bij tomaten wel niet heel zeldzaam, maar toch
sleohts liier en daar bij een enkele plant op, zoodat het verwijde-

ren der planten met sclerotien best uitvoerbaar is.

7. Bandvorming of fasciatie. Dit verschijnsel is geen eigenlijke

ziekte. Het is een erfelijke eigenschap van meerdere planten,

soms platte, breede Stengels te gaan vormen. Bij sommige ge-

wassen is dit een gewenschte eigenschap geworden, die bij de
teelt zorgvuldig in stand wordt gehouden, b.v. bij de bekende
hanekammen.
Het verschijnsel komt bij tomaten een enkele maal voor,

doch is overigens zonder beteekenis.

8. Krulling der bladeren. Ook dit is geen ziekte. Het komt zeer

veelvuldig voor, dat vooral de oudere bladeren zoo sterk ineen-

gerold zijn, dat men de onderzijde ziet en zij een peperhuisje

gaan vormen. Het verschijnsel is een gevolg van opeenhooping
der voedingsstoffen in de bladeren en deze opeenhooping is weer
een gevolg van het toppen en uHbreken der dieven. Deze voe-

dingsstoffen toch doen hoofdzakelijk dienst voor den opbouw
der nieiiw te vormen deelen ; het is duidelijk, dat deze stoffen geen
emplooi kunnen vinden, als men die deelen geregeld wegneemt

;

zij worden dus niet meer uit de bladeren weggevoerd en deze
raken er mede overvuld, waarvan het stijf worden en omkrullen
het gevolg is. Schadelijk is het verschijnsel niet; men zou het

misschien als een aanwijzing kunnen beschouwen, dat de plant

meer kan voortbrengen, dan men van haar vraagt; men zou b.v.

een vertakking kunnen toestaan, maar dat is een hier te lande

niet gebruikelijke teeltwijze.

9. Moeheid van den grond. Zooals de naam reeds aanduidt,

hebben wij hier niet te doen met een ziekte van de plant zelve,

maar met een ongunstigen bodemtoestand. Het komt ook bij

andere gewassen dan tomaten voor, dat na eenige jaren de op-

brengst vermindert, zonder dat de planten aan een of andere

aantasting lijden; de grond schijnt die bepaalde plantensoort

moe te zijn. In enkele gevallen wordt de moeheid wel degelijk

door een organisme veroorzaakt, b.v. de bietenmoeheid door

het bietenaaltje en de klavermoeheid door den klaverkanker of

door het stengelaaltje. Nu zou men ook een warenhuis, waar de
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planten sterk aan „knol" (zie nr. 10), aan verwelkingsziekte

(zie nr. 3) of Bhizoctonia (zie nr. 4) lijden, moe kunnen noemen.

Dit is echter niet gewenscht ; men doet veel beter deze ziekten

met hun werkelijken naam te noemen. Onder moeheid blijft

men dan, zooals ook tot nu gebruikelijk is, verstaan het feit,

dat niettegenstaande goede grondbewerking, oordeelkundige

verzorging en rijkelijke bemesting de tomaten niet meer voort

willen, zonder dat er aan wortels, Stengels, bladeren of vruchten

iets hapert of er ook maar eenige aantasting bij in het spel is.

Het eenige is, dat de planten wat klein en tanger blijven, de

vruchtzetting gering is en de vruchten klein van stuk, zoodat

de opbrengst niet meer loonend is.

In de praktijk is gebleken, dat de toestand verandert, als men
den grond een of nog liever twee steek diep verwijdert en door

verschen grond vervangt ; op dien nieuwen grond groeien weer

behoorlijk ontwikkelde planten. Hoe duur dit ook, vooral in

tijden van hooge arbeidsloonen, mag zijn, toch bleekdeze maat-
regel in de meeste gevallen economisch uitvoerbaar. Maar niet

ieder kan altijd over voldoenden nieuwen grond beschikken,

en in veel gevallen drukken de kosten toch wel heel zwaar.

Er is dan ook reeds lang gezocht naar een andere, even afdoende,

maar minder kostbare en gemakkelijk uitvoerbare methode
om moeden grond weer geschikt voor rendabele tomatenteelt

te maken; vooral in Engeland is daar veel werk van gemaakt.

Op groote schaal wordt daar thans gebruik gemaakt van ruw
cresol, waarmede de grond gedrenkt wordt, en van behandeling

van den grond met stoom. De laatste methode is het best, maar
men heeft dan een locomobiel noodig, om de noodige stoom te

verkrijgen, en verder een stel ijzeren en rubber buizen, be-

nevens een aantal platte plaatijzeren of zinken, desnoods ook
houten bakken, die omgekeerd op den grond worden geplaatst

en daar een eindje in gedrukt, waarna men er den stoom onder

toelaat. Het is onmogelijk hier meer uitvoerig op deze wijze

van werken in te gaan; zij zal bij ons te lande slechts in enkele

groote bedrijven toegepast kunnen worden. De Plantenziekten-

kundige Dienst zal hen, die meenen, dat zij de methode zullen

kunnen toepassen, gaarne nauwkeurig en uitvoerig er over in-

lichten. De behandeling naet stoom heeft wel het groote voordeel,

dat alle schadelijke organismen er, althans voor de eerste jaren,

mede bestreden worden (aaltjes, zie nr. 10, ritnaalden, zie nr. 1 .,

pissebedden, zie nr. 2, en de verschillende onder nr. 3, 4, 6

en misschien ook 5, genoemde zwammen), terwijl de moe-
heid verdwijnt. De minder afdoende toepassing van cresol,

waarbij volgens de Engelsche onderzoekingen de verschillende



79

bodemschimmels niet gedood worden en de aaltjesplaag wel

vermindert, maar niet verdwijnt, heeft echter voor, dat er

door ieder, zoowel op groote als op kleine schaal, zonder veel

moeite gebruik van gemaakt kan worden; ook deze behan-
deling is echter vrij kostbaar. De wijze, waarop men thans

na vele jaren van ondervinding in Engeland te werk gaat, is

deze: men spit den grond een steek diep om, en giet er een

mengsel op, bestaande uit een deel cresol op 40 deelen water.

Van een oplossing kan men moeilijk spreken, daar het cresol

niet oplost. Door kloppen met een bos takken kan men het echter

voldoende in fijne druppeltjes . door het water verdeelen. In

Engeland geeft men per M.^ i 24 L. van dat mengsel, als men
een krachtige dosis van het ontsmettingsmiddel wil toedienen,

en 4: 12 L., als men meent met minder te kiinnen volstaan.

Er komt dan dus respectievelijk 0,G L. en 0,3 L. cresol per M.^

in den grond ^)
;
gemakshalve raden wij hen, die met deze metho-

de proeven willen nemen, aan | L. per M.^ te nemen, opgelost

in 20 L. water. Nadat de vloeistof weggetrokken is, wordt de
grond weder omgespit, zoodat de met cresol gedrenkte laag onder
komt te liggen. Het schijnt, dat de door den grond trekkende
damp dan zijn werk doet. Vroeger werd niet omgespit, maar het

zuur door een groote hoeveelheid water, b.v. nogmaals 10 a 20 L.

per M.2, in den grond gespoeld. Volgens de laatste berichten is

men daar echter thans van terug gekomen. Ook wordt thans de
voorkeur gegeven aan een behandeling in tweeen, van telkens

de helft met een maand tusschenruimte. De uitwerking zou dan
nog beter zijn. Men moet met de beplanting wachten tot onge-

veer 4 weken na de behandeling; het cresol is in dien tijd in den
grond geheel omgezet in andere, niet schadelijke verbindingen.

Na de cresol-behandeling behoeft niet met stikstof gemest te

worden; er gaat n.l. als gevolg van die behandeling zoo veel

stikstof in een voor de planten gemakkelijk opneembaren vorm
over, dat toevoeging van meer geen nut heeft.

Proeven zullen noodig zijn, om uit te maken, of deze methode,

die in Engeland veelvuldig wordt toegepast, ook voor ons land

geschikt is. Zulke proeven zijn op verschillende plaatsen in gang.

In ons land zijn op een kweekerij reeds op eigen initiatief van
den beheerder soortgelijke proeven genomen, echter niet met
cresol, maar met het daar eenigszins mee overeenkomende

1) Deze cijfers zijn verkregen door herleiding van de Engelsche,
in gallons en yards uitgedrukte maten; men doet 1 gallon (4,5 L.)
cresol (in Engeland „carbolic acid" genoemd) in 40 gallons water en
brengt deze hoeveelheid op 9 of op 18 vierkante yards. Nauwkeurig
11 itgerekend geeft dit: 0,64 L. en 0,32 L. cresol per M^.
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ruw carbolzuur. Deze stof werd gebriiikt als gevolg van vertaling

van .,carbolic acid" (zie de noot op biz. 79) in carbolzuur; de
gebruikte hoeveelheden kwamen overeen.met die, welke op bet

Kanaaleiland Guernsey door sommigen gebruikt worden; deze

zijn veel geringer dan de boven voor cresol opgegevene, n.l.

20 L. op 150 M2., dus per M2. slechts ± 0,13 L., tegen 0,5 L.

Het carbolzuur werd in een iets grootere verdunning gebruikt,

n.l. 1 op 50, en daarna met de drievoudige hoeveelheid water
ingespoeld. Ook hiermede zijn goede resultaten verkregen.

Daar nu carbolzuur vooreerst goedkooper is dan cresol, en er

ten tweede minder van de stof noodig is, is deze metbode goed-

kooper. Vergelijkende proeven,-die reeds genomen worden, zullen

moeten aantoonen, of ook op andere, in sterker staat van moe-
heid verkeerende gronden, met succes op deze wijze kan gewerkt
worden.
De Plantenziektenkundige Dienst is natuurlijk gaarne bereid,

bij opzet en uitvoering van proefnemingen met raad en daad
hulp te verleenen.

De verklaring van de gunstige uitwerking en de gedeeltelijke

ontsmetting van den grond, met stoom, cresol, of wat ook,

hangt nauw samen met de oorzaak van de moeheid. Deze nu
is nog niet met absolute zekerheid bekend. Sommigen scbrijven

baar toe aan ophooping in den grond van door de planten, in

dit geval dus tomaten, afgescbeiden, voor henzelve giftige

stoffen; anderen, w. o. de Engelsche onderzoekers, aan wier

nasporingen het gebruik van cresol is te danken, meenen, dat

door de bebandeling zekere mikroskopische, levende wezens in den
grond worden gedood, welke wezens leven ten koste van andere
organismen; deze laatste nu hebben tot taak het omzetten van
de in den grond aanwezige voedingsstoffen in zoodanigen vorm,
dat zij voor de planten opneembaar worden. Het dooden van de
eerst bedoelde organismen komt dus de ontwikkeling van de
laatst bedoelde, de „nuttige", ten goede. De verhoudingen tus-

schen de verschillende in den bouwgrond voorkomende orga-

nismen ten opzichte van elkaar, van de in den bodem aanwezige
stoffen en van de er in groeiende planten, zijn zoo ingewikkeld
en moeilijk na te gaan, dat nog heel wat onderzoekingen nood'g
zullen zijn, voor men er zeker van kan zijn, een goed inzicht

daarin te hebben verkregen. Voorloopig kan men genoegen
nemen met het feit, dat bebandeling met stoom, cresol enz.,

de moeheid kan wegnemen. Wij weten nauwkeurig, hoe men
dit in Engeland doet, thans is het onze taak, na tegaan, hoe men
op onze gronden en onder onze omstandigheden op de meest
economische wijze het beste resultaat kan krijgen.
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10. Wortelaaltje {Heterodera radicicola). Dit mikroskopisch
kleine wormpje is alleen in den volwassen, vrouwelijken vorm,
waarin het in de knobbelige wortels zit, nog juist met het bloote

oog te zien; de misvorming, die het veroorzaakt, afgebeeld

op PI. II, fig. 10, valt echtei' zooveel te meer in het oog. Deze
knobbels aan de wortels, in het Westland de „kno]" genaamd,
zijn een gevolg van de aanwezighe^id der aaltjes, die men,
na afkrabben der buitenste lagen, als witte, glimmende korreltjes

kan zien. Voor nadere bijzonderheden over dit wormpje, dat

in wel 500 soorten van planten (o.w. salade, cichorei, komkommer,
augiirk, meloen, biet, peen, karwij, klaver, prei, aardappel,

schorseneer, rozen, clematis, tuinboonen) kan voorkomen, zij

hier verwezen naar Vlugschrift nr. 21 van den Plantenziekten-

kundigen dienst.

De schade is niet altijd even groot, ja soms bemerkt men de
aantasting pas, als de afgedragen planten worden opgetrokken.

Toch heeft men, vooral bij Tuckwood, vaak waargenomen,
dat de planten te vroeg gele bladeren kregen en vervolgens af-

stierven.

Daar de aaltjes, na het verrotten der aangetaste wortels,

als kleine, voor het bloote oog onzichtbare wormpjes in den
grond komen en daarin kunnen blijven leven, kan men tegen

deze plaag de op de vorige bladzijden tegen moeheid aanbevolen
middelen toepassen, dus ververschen van den grond, ontsmet-
ten met stoom en met crescl. Volkomen afdoende zijn deze geen
van alle, daar de aaltjes tot meer dan 1 M. diep in den grond
kunnen voorkomen. Ververschen en stoomen geeft echter zulke

goede resultaten, dat men dan toch eenige jaren van de plaag

af is. Cresol is lang niet zoo goed; alleen bij toepassing vroeg in

het najaar, schijnen vele aaltjes gedood te worden. Op eene be-

handeling met cresol volgt echter meestal een zoo krachtige

groei, dank zij de bijzonder goede ontwdkkeling van het wortel-

stelsel, dat de planten van de aaltjes dan minder telijden hebben.

Dezelfde uitwerking heeft tot op zekere hoogte een sterke

overbemesting met kalimeststoffen, b.v. patentkali. De juiste

hoeveelheid stelle ieder voor zijn grond vast in overleg met den
Rijkstuinbouwconsulent voor zijn district.

In Engeland wordt soms alleen de grond ververscht in voren
op den afstand der rijen, waarin later de tomaten zullen komen,
Deze worden dan pas laat in den groeitijd aangetast, als de
oogst al voor het overgroote deel is afgeloopen.

Daar het gebleken is ,dat de aaltjes wel meer dan een jaar,

maar geen twee jaar achtereen in den grond zonder voedsel,

zonder jonge wortels dus, kunnen leven, zou men ze kunnen doen
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omkomen, door 2 jaar lang de tomaten in potten, liefst poreuse

potten zonder gat, te telen. De rand van de potten moet dan
goed hoog boven den grond uitsteken, zeker meer dan een hand-
breedte, om te voorkomen, dat besmette grond in de potten
terecht komt. Alle plantengroei moet in dien tijd zorgvuldig

geweerd worden. Deze teeJtwijze brengt zijn eigenaardige be-

zwaren mede. Toch zou iemand, wiens grond door te veel aaltjes

niet meer geschikt was voor de teelt, terwijl hij niet over grond
voor ververschen beschikte, op deze wijze althans den opstand
van kassen of warenhuizen productief maken, en bovendien het

aaltje uitroeien.

Ook over de bestrijding van het wortelaaltje met nog andere
middelen heeft de Plantenziektenkundige Dienst in 1922

proeven loopende.

11. Strepenziekte (zie PI. II, fig. 12 en 13). Deze ziekte ontleent

liaar naam aan het meest kenmerkende der door haar veroor-

zaakte verschijnselen : donkere, bijna zwarte, of soms meer grij-

zige strepen over Stengels, blad-, bloem-, en vruchtstelen. Ook de

bladeren en de vruchten krijgen vlekken ; op de bladeren zijn deze

eerst geelbruin, later zwartachtig. De bladeren worden meestal

door het niet meer groeien van het weefsel op de zieke plekken

wat kronkelig ; in ernstige gevallen kunnen deelen van het blad

verdrogen en verschrompelen. De vruchten zijn bruin gevlekt;

soms neemt die bruine kleur een groot deel der oppervlakte in,

dikwijls ook zijn de vlekken vrij klein ; dan hebben zij vaak den
vorm van een deel van een onzuiveren cirkel, min of meer
als een hoefijzer. Fig. 13 geeft dit beeld duidelijk te zien.

Om dezelfde reden, waarom de bladeren kronkelen, worden de

vruchten wat bobbelig. Het gebeurt vaak, dat niet de geheele

plant ziek is, maar de verschijnselen zich eerst een eind boven
den grond voordoen, zoodat het ondereind normaal is. De vlek-

ken zijn het gevolg van plaatselijke afsterving van het weefsel

door den invloed van een erin aanwezige bacteriesoort. Bacillus

laihyri genaamd. Deze kan, behalve bij tomaat, een soortgelijk

ziektebeeld teweegbrengen bij lathyrus, erwt, tuinboon, klaver,

lupine en aardappel.

De ziekte is besmettelijk; zij kan dus van de eene plant op
de andere overgaan; toch schijnt dit bij ons te lande zelden te

geschieden, afgaande op het hier en daar verspreid voorkomen
van een of enkele planten tusschen de gezonde. Breekt men ech-

ter eerst bij een zieke en vlak daarna bij een gezonde plant dieven

uit, dan kan met aan de vingers klevend sap van de zieke plant

de bacterie oj) de gezonde worden overgebracht.
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De ziekte gaat met het zaad over; komen dus zicke planteii

voor in een gewas, waarvan men zaad wil winnen, dan is

ter voorkoming zaadontsmetting aan te bevelen; zie hierover

biz. 89. De bacterie kan ook in den grond overblijven ; behandeling

van den grond als tegen moeheid (zie biz. 75—79) aangegeven,

kan dus van nut zijn, in het bijzonder sterilisatie met stoom.

De besirijding kan plaats hebben meer door de behandeling

dan door directe middelen. Langzaam groeiende, koel gehouden
planten hebben minder last van de ziekte. Rijkelijke bemesting

met kali heeft hetzelfde effect; overvloedige stikstofmest

daarentegen bevordert de ziekte, evenals kaligebrek of althans

weinig kali.

Ziet men slechts hier en daar een zieke plant, dan is het goed
deze, als mogelijke bron van infectie, met den omringenden grond
weg te^ nemen. Is alleen het bovendeel aangetast, dan snijdt

men alleen dit weg en laat een uitlooper tot ontwikkeling komen,
die gezond kan blijven, als de planten op de aangegeven wijze

worden behandeld.

Ailsa Graig schijnt weinig vatbaar voor deze ziekte te zijn;

hoe vlugger en geiler de groei, hoe meer vatbaar de soort.

12. Bladziekte, oorzaak de zwam Cladosporium fulvum, (zie

PL III, fig. 14). Dit is wel de meest voorkomende, aJgemeen
onder den naam „meeldauw"' bekende ziekte der tomaten. Toch
is deze naam heel verkeerd, daar de ziekte niets met de meel-

dauw of „wit"ziekten (b.v. eikenmeeldauw, ,,wit" in de rozen

en perziken) heeft te maken. De duidelijk in de tabel beschreven

vlekken op de bladeren breiden zich weldra in aantal en grootte

sterk uit, zoodat de bladeren geheel verschrompelen, bruin

worden en sterven. Natuurlijk lijdt daar de ontwikkeling der

planten en vruchten meer of minder sterk onder, naar mate de

aantasting vroeger of later plaats heeft. Het bruine vilt aan den
onderkant bestaat weer uit zwamdraden met de voortplantings-

organen der zwam. Voor nadere bijzonderheden raadplege men
Vlugschrift 32 van den Dienst.

Ook deze ziekte wordt door hooge temperatuur en vocht in

de hand gewerkt ; men moet dus trachten haar, evenals de vorige,

te voorkomen door droog en koel houden en veel luchten. Daar de

sporen naar alle waarschijnlijkheid den winter over in leven blij-

ven op den grond, aan het hout, steen, glas, enz., verzuime men
vopral niet de op biz. 88 aangegeven algemeene maatregelen ter

voorkoming van ziekten toe te passen.

Als direct bestrijdingsmiddel is Californischc pap (zwavel-kalk-

pap, zie voor de bereiding Vlugschrift 7) beter dan Bordeauxschc
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pap. Men verdunt deze pap, die ook gereed voor het gebruik
te koop is, met 60 deelen water bij zonnig weer, met 40 deelen

water bij bedekte lucht ; sterkere oplossing kan verbranding
tengevolge hebben. Het werkzame bestanddeel is de zwavel;
deze nu is te werkzamer, naarmate de lucht droger en warmer
is. Heeft dus de bespuiting plaats bij mooi weer of volgt dit er

spoedig op, dan zijn de resiiltaten veel beter, dan als er nat

en donker weer volgt. Voor de uitvoering der bespuiting waarbij

er naar gestreefd moet worden alle deelen der planten met een
dun gelijkmatig laagje pap bedekt te krijgen, zie men Vlug-
schrift nr. 32.

De ziekte begint zich meestal zoo ongeveer tegen half Juli

te vertoonen. Het is het beste, niet te wachten, tot men ze ziet,

maar een eerste bespuiting toe te passen tegen 1 Juli ; deze werkt
dus voorbehoedend ; laat men die dan volgen door een tweede
bespuiting 14 dagen later, dan zal men weinig last van de ziekte

hebben, als er gunstig, dus zonnig weer op volgt.

Treedt de ziekte onverhoopt eerder op, dan moet natuurlijk

onverwijld gespoten worden. Is de aantasting ernstig, dan kan
een derde bespuiting noodig zijn ; echter krijgt men dan het

bezwaar, dat de vruchten bij den oogst nog eenigszins met de

pap bezoedeld zijn. Men moet ze dan afwisschen, hetgeen een

heel werk is.

Men denke er aan, dat Californische pap rood koper aantast,

zoodat men voor de bespuiting gebruik moet maken van een

geelkoperen pulverisateur ; zie vlugschrift 5.

13. Aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans.

(Zie PI. Ill, fig. 15). Men spreekt hiervan omdat de zwam, die

de bekende ziekte bij den aardappel veroorzaakt, ook op de tot

dezelfde familie behoorende tomaat kan leven. Of het werkelijk

geheel dezelfde zwam is, is twijfelachtig ; bij in Amerika verrichte

onderzoekingen is n.l. gebleken, dat infecties met van aardap-

pelen afkomstig materiaal van deze zwam op tomaat niet gelukten.

De op tomaat voorkomende zwam is echter niet door uiterlijke

kenmerken van die van den aardappel te onderscheiden. De ver-

schijnselen bij het tomatenblad zijn zoo ongeveer dezelfde als

bij het aardappelblad ; het wordt slap, eerst grauwgroen, later

bruinachtig zwart van kleur; aan de grens van het ziekc; en ge-

zonde gedeelte, bevindt zich een bleekgroen gekleurde rand,

waarop in vochtige omge\ang, b.v. in een gesloten fleschje, een

fijn wit schimmelpluis verschijnt. Het aangetaste blad sterft

spoedig geheel af. Hoe vochtiger de omringende atmosfeer is,

hoe sneller de ziekte zich uitbreidt. Ook de vruchten worden
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aangetast, terwijl zij nog groen zijn. Zij krijgen dan briiine,

rondachtige, ietwat weeke vlekken, die ten slotte gaan rotten.

Zie fig. 15. Ook op deze plekken komt het witte pluis voor
den dag, als men ze b.v. in een gesloten jamflesch laat zitten.

Dit witte pluis bestaat weer uit draden, waarop voortplantings-

organen van de zwam worden gevormd.
Aantasting der Stengels is hier te lande nog niet waargenomen,

in Amerika krijgen ook deze soms zwarte rottige vlekken.

De buitentomaten hebben meestal meer van deze ziekte te

lijden, dan die onder glas ; dit, gepaard met het feit, dat de ziekte

ook onder glas altijd pas optreedt, als de ziekte onder de aard-

appelen reeds heerscht, zou doen denken, dat de besmetting
met sporen van de aardappelvelden plaats had. De boven be-

sproken onderzoekingen in Amerika geven echter reden om dit

toch te betwijfelen.

De bestrijding kan op afdoende wijze plaats hebben door
zorgviUdige bespuiting met Bordeauxsche pap (zie Vlugschrift

nr. 6) op dezelfde wijze als op biz. 82 werd besproken voor Cali-

fornische pap.

Men neme de pap voor tomaten in geen geval sterker dan 1 %,
liefst zelfs | % kopervitriool en evenveel kalk.

Verder draagt zooveel mogelijk luchten en droog houden er

veel toe bij, het optreden dezer ziekte in eenigszins ernstige mate
te voorkotnen; dit geldt natuurlijk alleen bij cultuur onder glas.

14. Zonnebrand. Bij de wanden ziet men vaak, vooral in den
voorzomer bij jonge plantjes, meest midden op de bladeren
witachtige, soms ook lets roodachtige vlekken, waar het blad-

moes klaarblijkelijk dood is. Deze vlekken breiden zich niet uit;

zij zijn dan ook niet het gevolg van aantasting door een ziekte,

raaar alleen van z.g. verbranding door de zon, wellicht tengevolge

van een blaas in het glas. Het verschijnsel is geheel zonder
beteekenis.

15. Mozaiekziekte (zie PI. Ill, fig. 16 en 17). Deze naam is in

de laatste jaren vooral als ziekte van aardappelen (zie Mede-
deeling Nr. 6) zeer bekend geworden, terwijl zij ook bij tabak
veel schade kan doen ; ook hier geeft de naam de verschijnselen

aan. Het blad is eenigszins, lang niet altijd even duidelijk ,lichter

en donkerder groen, wat mozaiekachtig, gevlekt; vooral de
jongste bladeren, die aan den top en aan de dieven dus, zien er

zoo uit, het duidelijkst aan punten en randen. Het blad is altijd

wat kleiner en fijner en de geheele plant ziet er weinig forsch

en wat tenger uit; het kan zijn, dat reeds in de jeugd het blad
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bijna lintvormig wordt; plantjes met zulke verschijnselen (zie

fig. 17) worden natunrlijk niet uitgeplant.

De oorzaak dezer ziekte is nog altijd niet gevonden; men weet,

dat zij zeer besmettelijk is en met sap kan worden overgebracht

;

bladluizen, die eerst op zieke, en daarna op gezonde planten

hebben gezogen, kunnen haar op deze laatste overbrengen. Waar
de tomaat niet vaak door bladluizen wordt aangetast, zal deze

wijze van overbrenging niet heel veel gewicht in de scbaal

leggen; wel kan bij het toppen en uitbreken der dieven weer
sap van zieke planten in de bij die bewerking gemaakte won-
den van gezonde worden overgebracht.

De ziekte is bij de tomaat minder schadelijk dan bij de aard-

appel of de tabak. Zij gaat n.l. wel met den aardappelknol over,

maar niet met het tomatenzaad. Uit een besmetten aardappel-

knol groeit dan een sterk mozaiekzieke plant, die van den aan-

vang af, zich slecht ontwikkelt. Bij de tomaat zou zij in enkele

gevallen, wellicht met tusschen het zaad aanwezige resten van
vruchtvleesch of schil, kunnen overgaan, maar dit zuUen toch

altijd groote uitzonderingen blijven. Toch moet men geen zaad
winnen van een mozaiekziek gewas, omdat wel niet de ziekte

zelf , maar toch de vatbaarheid er voor op het nageslacht kan
overgaan. Bij tabak gaat het blad, waar het om te doen is, in

waarde achteruit. Men kan niet veel tegen de ziekte doen:

kalken van het glas kan lets heljDen. maar afdoend is het niet.

16. „Bossige" of „kroezige" planten. Meermalen komt te

midden van een zaaisel, tusschen de normale plantjes, een

enkele voor, waarvan de eerst gevormde blaadjes al dadelijk

dieper ingesneden zijn en smallere lobben tusschen de insnijdin-

gen vertoonen dan normale; (zie PL IV, fig. 18 het meest
linksche plantje). Worden de plantjes wat ouder, dan vertakt

de bladsteel zich (zie PL IV, fig, 18, het bovenste blad van het

meest rechtsche plantje; ter vergelijking is in 't midden een

gezond plantje afgebeeld.) Ook bevinden de blaadjes zich dichter

bij de zaadlobben en op kleiner afstand van elkaar dan bij

normale plantjes, zooals bij vergelijking van de beide buitenste

plantjes in fig. 18 met het middelste duidelijk is te zien.

Worden de plantjes nog lets ouder, dan krijgen zij een ander,

een ,.kroezig" uiterlijk, terwijl zij korter blijven dan gewone
plantjes (zie PL IV. fig. 19). Nog later gaat het stengeltje zich

dikwijls vertakken en dan ontstaat een z.g. ..bossig" plantje.

Zoo ver laat men het echter in den regel niet komen, daar de

kroezige plantjes, zoodra men ze herkent, uit het zaaisel ver-

wijderd worden. Men heeft hier niet te doen met een ziekte,
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maar met eene, waarschijnlijk erfelijke, individueele afwijking

van sommige planten.

17. HoUe Stengels. Ook dit verschijnsel lieeft niets met ziekte

te maken. Als de planten pas zijn uitgepoot, bemerkt men soms,

dat er nog al wat bij zijn met slappe. wat weeke Stengels, die

dan bij doorsnijden hoi blijken te zijn. Dit is klaarblijkelijk een

gevolg van de plotselinge verandering in de omstandigheden,

waarin de planten bij het overplanten uit bak of kweekkas in

den vollen, veelal sterk bemesten gro^id, zijn gekomen.
In 1921 kwamen zulke holstengelige planten hier en daar

nog al veelvuldig voor ; de meeste telers vervingen ze door andere,

zoodra zij het bemerkten. Ongetwijfeld zijn er echter ook zeer

vele blijven staan, en die hebben zich blijkbaar tot volkomen
normale planten ontwikkeld. Ook aan dit verschijnsel behoeft

men dus geen aandacht te schenken.

18. Motluis of jjWitte vlieg" {Aleurodes vavorariorum). Dit

insect, dat zeer na verwant is aan de schildluizen, doet bij ons

aan tomaten geen schade van beteekenis. De op zeer kleine mot-

jes gelijkende witte dierties, die men soms bij aanraking der

planten ziet op vliegen, zijn de volkomen insecten ; deze leggen

eieren, meest op de jongste bladeren. Avaaruit na i 8 dagen zeer

kleine, bijna doorzichtige, geelgroene, platte larfjes komen, die

nog geen vleugels hebben. Deze boren hun ziiigsnuit in het blad

en blijven daarna stil op dezelfde plaats zitten. Zij groeien al

zuigende en nemen dan den vorm aan van een zeer klein. plat

ovaal doosje, waariiit eenige fijne Avitte draadjes naar boven
nitsteken. Na J^ 4 weken barst dit doosje van boven open en het

motluisje verschijnt. Deze gevleiigelde luisjes hebben een lang

leven; de wijfjes kunnen niet minder dan ongeveer 100, de man-
netjes 45 dagen blijven leven. In dien tijd steken zij tallooze

malen hun ziiigsnuitje in de bladeren om sappen op te ziiigen.

Is de aantasting nu ernstig, dan kunnen de planten als gevolg

van saponttrekking door de volwassen luizen en de talrijke

larven, waarmede de onderzijde van het blad vol kan zitten,

zeer lijden. Op de plaatsen waar de luisjes gezogen hebben, ziet

men kleine witte vlekjes op het blad.

De bestrijding heeft in Engeland met veel succes plaats door

middel van berooking met blauwzuurgas ; wegens de groote

giftigheid van dit gas mag hier te lande dit middel niet door

particulieren worden aangewend,maar alleen door ambtenaren
van den Plantenziektenkundigen Dienst.

Overigens zal hier op de bestrijding, ook met andere middelen,
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niet nader worden ingegaan, omdat het insekt daarvoor te zelden
schade doet. De hoogst enkele telers, die er last van mochten
hebben.kunnen bij den Plantenziektenkundigen Dienst en zijne

ambtenaren inlichtingen krijgen.

Hetzelfde geldt ook voor:

19. het Spint, een bij tal van andere planten, b.v. kom-
kommers, zeer schadelijke plaag. Het „spint" wordt veroorzaakt
door zeer kleine, rood of geelachtige, spinachtige diertjes, z.g.

mijten, behoorende tot het geslacht Tetranychus ; op verschil-

lende planten komen verschillende soorten daarvan voor. Deze
mijten beschadigen de bladeren door met hun daarvoor inge-

richte monddeelen eerst de opperhuid door te steken en dan het

sap op te zuigen. De bladeren vertoonen dan eerst de in detabel
beschreven vlekken; zij blijven klein en kunnen eindelijk ge-

heel verschrompelen. De mijten leven aan den onderkant der
bladeren, men kan ze daar nog juist met het bloote oog zien

loopen, langs fijne, door haar gespannen draden, te midden van
een eenigszins meelachtige massa, bestaande uit bij vervellingen

afgestroopte huidjes en ledige eierschalen. Voor nadere bijzonder-

heden zie men Vlugschrift nr. 36.

Voor de bestrijding, die bij tomaten, voor zoover tot diisver

bekend is, wegens de geringheid der aantasting wel zelden of

nooit noodig is, zij eveneens verwezen naar dat vlugschrift.

20. Bladluizen. Ook deze insecten, hoe schadelijk ook aan vele

andere planten, komen op tomaten zelden in zoodanigen getale

voor, dat zij schadelijk worden. Indirect hebben zij wellicht

meer beteekenis, dan men nu nog met zekerheid weet, doordat
zij in staat zijn de mozaiekziekte over te brengen (zie biz. 85).

Ook over bladluizen en hare bestrijding is bij den Dienst een
Vlugschrift, nr. 1, verkrijgbaar, Het daarin aanbevolen middel,

bespuiting met een zeepspiritus mengsel kan, zoo noodig, ook
bij de tomaat worden toegepast. Dit mengsel wordt gewoonlijk
bereid door een 2 % oplossing te maken van gewone zachte,

gele of groene zeep in water, en daar vervolgens 1 % brand-
spiritus bij te voegen.

Daar de jonge tomatenscheutjes, waarop de luizen vooral
zitten, nog al gevoelig zijn, verdient het aanbeveling het eerst

eens met een oplossing ter halve sterkte (1 % zeep en -h %
brandspiritus) te probeeren.

Als zorgvuldig gespoten wordt, zoodat alle luizen behoorlijk

met de vloeistof in aanraking komen, sterven zij ook van die

zwakkere oplossing, terwijl de planten er zeker niet onder lijden.
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21. Neusrot (zie PI. IV, fig. 21). De naam geeft reeds aan, waar
men de rotte plekken aan de vruchten vindt. De oorzaak van
de ziekte is een bacterie-soort, Phytobacter lycoppersicum ge-

naamd. Vooral de laagsthangende, aan het kieuren toe zijnde,

vruchten worden aangetast, als gevolg van het feit, dat de
bacterien zich in den grond bevinden. Met opspattende grond-

deeltjes kunnen zij da a op de vruchten terecht komen en als

zich in de schil een wondje bevindt, daardoor binnendringen,

waarna zij zich in de vrucht gaan vermeerderen, en dan aan-

leiding geven tot het ontstaan van de al grooter wordende
bruine plek, Deze wondjes kunnen mikroskopisch klein zijn,

zoodat ze met het bloote oog niet zichtbaar zijn; of wellicht

ook infectie kan plaats hebben door deinplantingsplaats van den
stijl of zelfs door de onverwonde schil, is niet met zekerheid

bekend.

Werpt men nu zulke zieke vruchten op den grond, dan wordt
die meer en meer met de bacterien besmet en de kans wordt
groot, dat de zieJcte het volgend jaar in nog sterker mate zal

cptreden.

Men moet dus ter voorkoming in de eerste plaats de aangetaste

vruchten verzamelen en verbranden of diep begraven, in geen

geVal ze op den composthoop of in de sloot gooien. Is de ziekte

sterk opgetreden, dan moet men den bovengrond een steek

diep vernieuwen, of wel diep omspitten, zoodat de bovenlaag

diep onder komt.
Ook sterilisatie met stoom zal ongetwijfeld helpen ; of die met

andere middelen als cresol b.v. (zie biz. 76—77) ook goede resul-

taten tegen deze ziekte geeft, is nog niet bekend.

22. Ongelijkmatige rijping van het vruchtvleesch. Dit ver-

schijnsel komt niet heel veel voor, maar is toch niet bepaald

zeldzaam; op de rood wordende vrucht vindt me.i meestal in

een kring op eenigen afstand om den steel, soms ook op andere

plaatsen, gelige harde plekken. Laat men zulke vruchten liggen,

dan worden die plekken langzamerhand ook wel rood en rijp,

maar dan is de rest van de vrucht al lang overrijp en week ge-

worden. Van de oorzaak van dit verschijnsel is niets bekend;

slechts kan gezegd worden, dat het zeker niet door een of

andere parasiet wordt veroorzaakt. Het is niet bekend, of

zulke vruchten alleen aan enkele bepaalde planten voorkomen,
of wel hier en daar verspreid in de kas. In het eerste geval

heeft men met een individueele eigenschap te doen, in het tweede

geval zou men geneigd zijn te denken aan een of anderen invloed

van bemesting of bodem. Er is echter nog niets van bekend.
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23. Een ander zeer ongewenscht verschijnsel, dat evenmin
een eigenlijke ziekte is, is het barsten van de vrucht, meestal op
de wijze als op PI. IV, fig. 20 is afgebeeld. De oorzaak hiervan
zal waarschijnlijk wel gelegen zijn in plotselingen, sterken

groei na een periode van eenigen stilstand (b.v. van gunstig

weer na een koude, donkere periode, of wel veel watertoevoer
na een tijdperk van weinig water geven). Men streve er dus naar,

de groeiomstandigheden zoo gelijkmatig mogelijk te doen zijn.

24. Holheid van de vrucht of zg. „raininelaars". Ook van dit

hoogst ongewensclite, vrij veel voorkomende verschijnsel weet
men met zekerheid alleen, dat het niet aan een of andere aan-

tasting geweten mag worden. Het is niet bekend of het ontstaan

van de holle ruimte tusschen het middengedeelte der vrucht met
zaadlijsten en zaden en de schil met een deel van het vleesch,

waardoor men bij schudden een klokkend geluid hoort, een indi-

vidiieele eigenschap van sommige planten is, dan wel, zooals men
wil waargenomen hebben, een gevolg van gebrek aan phosphor-
zuur. lemand, die met dit gebrek te kampen heeft, kan licht

eens probeeren verbetering te krijgen, door, in overleg met zijn

Rijkstuinbouwconsulent, een biiitengewone phosphorzuurbe-
mesting toe te dienen.

ALGEMEENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN
ZIEKTEN.

Zooals hierboven bij de bespreking der verschillende ziekten

werd medegedeeld, kunnen meerdere dezer ziekten in den winter
overblijven in den vorm van aan de gebruikte touwen, aan hout-,

glas- of metselwerk, misschien ook in den grond voorkomende
sporen. Het is dus zeer aan te raden, in het bijzonder, wanneer
men veel last van ziekten heeft gehad, te trachten in den winter
deze bronnen van infectie voor het volgend jaar onschadelijk te

maken.
Hoe de grond, behalve door verversching, te ontsmetten is,

werd behandeld onder nr. 9: Moeheid van den grond.

Hout-, glas- en metselwerk kan worden ontsmet door het in

den winter overvloedig en degelijk te bespuiten met een 10 %
carbolineum oplossing, (zie Vlugschrift nr. 8) op zoodanige
wijze, dat deze vloeistof in alle reetjes en spleetjes doordringt.

Daartoe moet met een onder flinken druk staanden pulverisateur

(zie Vlugschrift nr. 5) worden gespoten.

Het touw kan worden ontsmet door het eenige uren in een even
sterke carbolineumoplossing te leggen; daarna moet het los

uitgehangen worden om te drogen en de carbolineumdamp weer
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te verliezen. Eventueel te gebruiken tonkinstokken doe men
dezelfde behandeling ondergaan.

Al deze bewerkingen met carbolineum moeten vroeg in den
winter plaats hebben, opdat de dampen volkomen verdwenen
zijn, alsde tomaten in de kassen en aan de touwen of stokken
komen.

Voor het zaaien gebruike men bij voorkeur zuiver zand,

b.v. rivierzand; heeft men dit niet en is er reden om te vreezen,

dat de grond schimmels bevat, die de kiemplantjes zouden kunnen
aantasten, dan kan men den grond of koken in een gewone kook-
pot, of ontsmetten, zooals dat op biz. 70 bij de bespreking van de

verwelkingsziekte werd aangegeven, met ammoniumcarbonaat
en kopervitriool of met formaline. Dit geldt ook voor den grond,

die in de potjes zal worden gedaan, waarin de planten ver-

speend worden; gebruikt men daar geen potjes voor, maar een

hoek van het AAarenhiiis of van de kas of wel een bak, dan kan
dat stukje grond op dezelfde wijze worden behandeld.

Zaaipannen, potjes en eventueel hout en glas van den bak
kunnen ook ontsmet worden, door afborstelen met een 5 %
kopersulfaat oplossing, of met een sterke, b.v. 10 % oplossing

van de gewone soda, zooals die in elke huishouding gebruikt

wordt ; de pannen en potten ook door indompeling in kokend
water.

Wat de ontsmetting van het zaad zelf betreft, daarover be-

staan nog weinig gegevens. In 1921 heeft schrijver dezes eenige

voorbereidende proeven genomen met Uspulun, een in den han-
del verkrijgbaar Duitsch ontsmettingsmiddel voor zaaizaden.

De resultaten waren toen niet duidelijk, hoofdzakelijk door het

ontbreken van eene gelegenheid om de zaden bij gelijkmatige

temperatuur en vochtigheid te laten ontkiemen. Dezer dagen
is nu opnieuw een serie proeven genomen, en wel met het zoo-

even genoemde Uspulun en een nog nieuwer middel, Germisan,

dat bij granen zijn bruikbaarheid bewezen heeft, beiden in ver-

schillende sterkten en op verschillende methoden. Verder proeven

met kopersulfaat en met sublimaat, dit laatste volgens een door

een Amerikaansch onderzoeker tegen een hier te lande nog niet

waargenomen bakterieziekte aangeraden methode. Daar er geen

ziek zaad ter beschikking stond, zijn geen cijfers verkregen over

den invloed op eventueel te bestrijden ziekten. Het was er dan
ook in de eerste plaats om te doen, den invloed op de kieming
na te gaan.

Het zaad werd behandeld zoowel volgens de z.g. indom-
pelings- als volgens de omschepmethode. Bij de eerste laat men
het gedurende eenigen tijd in een oplossing van het middel
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van bepaalde sterkte geheel ondergedompeld, bij de tweede
roert men met een zoo gering mogelijke hoeveelheid van zulk

een oplossing, die dan meestal lets sterker genomen wordt,

het zaad zoo lang om, tot alle korrels degelijk bevochtigd zijn.

Deze laatste methode heeft voor, dat het zaad minder nat wordt.

Met beide methoden werden bevredigende resultaten, wat de

kiemkracht betreft, verkregen. Over den stand van de uit het

behandelde zaad verschenen plant] es kan nog weinig worden
gezegd; het Germisan, toegepast volgens de indompelings-

methode (^ % gedurende een half nnr) gaf bij een der proeven
zeer goede resultaten, maar deze moeten nog nader bevestigd

worden, voor er met zekerheid eene conclusie uit kan getrokken

worden.

De proefnemingen zullen door den Plantenziektenkundigen

Dienst worden voortgezet en herhaald, ook met zaad, verkregen

uit kankerzieke- en strepenzieke vruchten. —
Om de planten tijdens den groei gezond te houden, is het in

de meeste gevallen gewenscht, zoo veel mogelijk te luchten

en de planten dan zoo droog en koel mogelijk te houden. Alleen

tegen verwelkingsziekte (zie biz. 68—71) moet de temperatuur

hoog worden opgevoerd.

Ten slotte kan er niet genoeg op m orden gewezen, dat alle

zieke planten en resten daarvan moeten worden vernietigd,

door verbranden of diep begraven. Vooral zij gewaarschuwd
tegen de gewoonte, de zieke vruchten en dergelijke op den

mesthoop of in de sloot te werpen; ook late men die in geen

geval onder de planten liggen verrotten.

T. A. C. SCHOEVERS.

VERKLARING DER PLATEN.
Plaat I. Fig. 1. Twee volwassen en twee jongere ritnaalden. (Na-

tuurlijke grootte). Zie biz. 67.

Fig. 2. Twee pissebedden ; de rechtsche kan zieh tot een
bal ineenrollen; iets vergroot. Zie biz. 67.

Fig. 3. Pissebedden-vraat aan een tomatenstengel. Zie

biz. 68.

Fig. 4. Jong tomatenplantje, aangetast door Rhizoctonia
solani. Zie biz. 71.

Fig. 5. lets oudere plant, door dezelfde zwam aangetast

:

(ook de worteis zijn duidelijk ziek.)Zie biz. 71.

Fig. 6. Tomatenstengel lijdende aan kanker (oorzaak
de zwam Dyplodina lycopersici). Ingezonken don-
kere, rottige plek even boven de worteis; deze
laatste zijn nog gaaf en blank, integenstelling
met die in fig. 5 afgebeeld. Zie biz. 72.

Fitf. 7. Twee Stengels, Avaarvan de rechtsche is verwelkt
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als gevolg van aantasting door kanker; men ziet

de zieke ingeschrompelde plek. Zie biz. 72.

Fig. 8. Kankerplek op tomatenstengel.

Plaat II. Fig. 9. Vrucht, aangetast door kanker. Zie biz. 73.

Fig. 10. Knobbels aan tomatenwortel (z.g. knol), veroor-
zaakt door het wortelaaltje. Zie biz. 81.

Fig. 11. Doorgesneden tomatenstengel, waarin zwarte
sclerotien van de zwam Sclerofinia libertiana.

Zie biz. 74.

Fig. 12. Strepenziekte; oorzaak dehactevie Bacillus lathyri.

Men ziet de zwarte strepen op het stukje Stengel
en den bladsteel, en de bruine doode vlekken op
de wat gekronkelde bladeren. Zie biz. 82.

Fig. 13. Vruchten, lijdende aan strepenziekte: men lette

op het eenigszins bobbelige oppervlak van de
linksche vrucht. Zie biz. 82.

Plaat III. Fig. 14. Bladziekte, z.g. „meeldauw"', veroorzaakt door de
zwam Cluclosporium fulvum; aan de onderzijde
der vlekken is een bruin pluis aanwezig. Zie biz. 83.

Fig. 15. Vrucht, aangetast door de zwam Phytophthora
infestans, oorzaak der aardappelziekte ; bruine
vlek middenop de nog groene vrucht. Zie biz. 82.

Fig. 16. Tomatenblad, lijdende aan mozaiekziekte, lichter

en donker groen getinte vlekjes in het blad.
Zie biz. 85.

Fig. 17. Jong mozaiekziekplantje met zeer smalle bladeren.

Plaat IV. Fig. 18. In het midden een gezond, rechts en links een
„kroezig" of „bossig" plantje. Het topblad van
het linker plantje is diep ingesneden en heeft
fijne, smalle lobben; dat van het rechter plantje is

vertakt. lets verkleind. Zie biz. 86.

Fig. 19. lets ouder „bossig" of ,.kroezig" plantje; de blade-
ren zitten dicht bijelkaar. Zie biz. 86.

Fig. 20. Vrucht met cirkelvormige, weer opgedroogde
barst rond steel. Zie biz. 90.

Fig. 21. Vruchten met ,,.neusrot". Oorzaak de bacteria
Phytobacter lycopersicum . Zie biz. 89.
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ZIEKTEVERSCHIJNSELEN DER PLANTEN (NIET SPECIAAL DER VRUCHTEN)

Planten of gedeelten
van planten (niet uit-

sluitend bladeren)
verwelken lang voor
normalen tijd en ster-

von dikwijls spoedig
daarop.

Aan Stengel-
voet duide-
lijk \Teterij.

wendig gaaf

rij, noch
zieke piek).

Evpn onder den grond aan Stengels on worteU duidelijko vroet-

SDoren dan langgestrekte gele, harde insektenlarven met 6 korte

pooties nabij de planten in den grond of m den stengel ingevieten

Stencels zij" hi] den grond meflr of raiuder diep aan-, soms door-

ceknaacd- bii oudere planten alleen de groene bast weggevreten;

onder ftardkUiitjes bij de planten platte, harde, veelpootige 3oma

zich als een bal oprullende dieren

Bii aansniiden vaatbundels i) geelachtig bruin; dikwijls onderate

Aan stengelvoet eerst ingezonken rot-

tige plek; later het weeko weefsel
daar ter plaatse geheel verteerd; reeds

bruinig, althans nici

ten deele afgestorver

draden op wortels >

Op ziek stengelge-

deelto kieine, zwarte

weefsel, met zwarte
korrels, dikwijls ook
binnen in den stengel
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Zie PI. I. fig. 3 en 4.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAX

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS ex M. DE KONING

Acht-en-twintigste Jaargang — je Aflevering — Juli 1922

REDACTIONEELE MEBEDEELING.

Aan liet hoofd van deze aflevering vinden de lezers van het
„Tijdschrift over Plantenziekten" voor het eerst den naam van
den heer M. de Konixg te Arnhem, naast den mijnen, alsredac-
teur van dit Tijdschhft vermeld. Zooals bekend zal zijn, ver-

schenea de eerste negen jaargangen (1895 tot en met 1903)
onder redactie van wijlen den heer G. Staes te Gent en mij.

Nadat genoemde heer zich, door verandering van werkkring.
uit de redactie had teruggetrokken, redigeerde ik de achttien
volgende jaargangen alleen (1904— 1922). Is het in 't algemeen
gewenscht, dat meer personen samen de redactie van een tijd-

schrift vormen, — de noodzakelijkheid van de opneming van een
tweede persoon in de redactie doet zich vooral gevoelen wanneer.
zooals nu het geval is geworden, de eenige redacteur iemand
is, die zoodanigen leeftijd heeft bereikt, dat voor hem allicht

niet meer vele levensjaren zullen zijn weggelegd, althans niet

meer vele jaren, waarin hij in staat zal zijn, zijne functie als

redacteur naar behooren te vervullen. In overleg met het Bestuur
,onzer Vereeniging heb ik rondgezien naar een mederedacteur,
genegen om met mij de redactie van het ,,Tijdschrift over Planten-
ziekten" waar te nemen en mij later geheel te vervangen. Het
doet mij groot genoegen, dat de heer M. de Koxing. Houtvester
der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, de schrijver

van het kort geleden verschenen werk „Boschbescherming; de
leer der ziekten en beschadigingen der houtgewassen", genegen
vverd bevonden, het mederedacteurschap te aanvaarden. Het
Bestuur onzer Vereeniging juichte mijne keuze toe. Het op-
treden van den heer De Konixg als mederedacteur is mij een
waarborg dat het Tijdschrift ook voor 't vervolg in gelijk-
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soortige banen zal worden geleid als dit tot dusver door mij

alleen geschiedde. Hoewel niet zal worden verzuimd, melding

te maken van in ons land en in 't buitenland ingestelde onder-

zoekingen, die uit een wetenschappelijk phytopathologisch

oogpunt van belang zijn, zal het Tijdschrift toch steeds vooral

de belangen van de Nederlandsche land-, tuin- en bosch-

bouwers in het oog houden. Het zal dus allereerst rekening hou-

den met wat op plantenziektenkundig gebied voor ons land

van belang is en met de middelen ter voorkoming of bestrijding

van plagen, die liier te lande in de pi-aktijk kunnen worden
toegepast. Wij zullen trachten, zooveel mogelijk artikelen te

plaatsen, die —• hoewel wetenschappelijk — toch in zoodanigen

vorm zijn gegoten, dat zij voor eenigszins ontwikkelde mannen
van de praktijk en ook voor anderenatuurliefhebbersbegrijpelijk

zijn; onnoodige geleerdheid zullen wij zooveel mogelijk achter-

wege laten. Ons Tijdschrift zal zich, evenals vroeger, blijven

bewegen op het gebied der geheele plantenziektenkunde, m.a.w.

op dat der bescherming van de kultuurgewassen in haren gehee-

len omvang, zoodat ook over de bescherming van nuttige dieren

af en toe stukken zullen worden geplaatst. Ik richt, ook namens
den heer De Koning, opnieuw een verzoek om medewerking
niet alleen tot phytopathologen en plant- en dierkundigen,

die lets mee te deelen hebben op het gebied van hunne vakken,

dat voor de lezers van ons Tijdschrift van belang kan worden
geacht, maar ook tot de mannen der praktijk: landbouwers,

kweekers, bloemisten, groentetelers, fruittelers, boschbeambten.
Menig eenvoudige boschwachter, landbouwer of kweeker heeft

praktische ervaringen opgedaan, die de moeite waard zijn te

publiceeren. Ook de medewerking van het personeel van den
Plantenziektenkundigen Dienst, van Houtvesters, van Rijks-

landbouw- en Rijkstuinbouwconsulenten, van Leeraren aan land-

en tuinbouwwinterscholen, van Onderwijzers aan land en tuin-

bouwcursussen roepen wij bij herhaling in. Vooral korte mede-
deelingen uit en voor de praktijk zijn voor het Tijdschrift

zeer welkom. Ik twijfel er niet aan of het .,Tijdschrift over

Plantenziekten" zal door de medewerking van den Heer Be
KoNiNG zeer in belangrijkheid winnen; zijne kennis op het

gebied van ziekten en beschadigingen van jDlanten zal aan deze

uitgave der Nederlandsche phytophatologische (plantenziekten

-

kundige) Vereeniging ten goede komen.
Men zende s.v.p., evenals vroeger, alles wat de redactie be-

treft, aan Prof. Dr. J. Kitzema Bos te Wageningen; maar wende
zich voor de toetreding tot het donateurschap of het lidmaa,t-

schap der bovengenoemde Vereeniging tot onzen Penning-
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meester Dr. H. J. Calkoen te Velp (Gld.), terwijl men beleefd

verzocht wordt, zich betreffende abonnementen op het Tijd-

schrift en betreffende advertentien te vervoegen bij de uitgevers

H. VEEJiJMAisr & ZoNEN te Wageningen.

Wageningen, Juni 1922. J. Ritzema Bos.

OVER DEN INVLOED VAN ENTING EN BASTAAR-
DEERING OP DE VATBAARHEID VOOR

PARASITAIRE AANTASTING.

IV

( Voortzetting van biz. 46 van dezen jaargang.)

In het vorige hoofdstuk bleek, dat ook het onderzoek der

chimaeren nog geen volkomen vaststaande resultaten opleverde,

wat betreft de wijziging der physiologische eigenschappen door
wederzijdsche inwerking der symbionten (componenten). Vroeger
zagen wij reeds, dat tengevolge van de enting ongetwijfeld ver-

anderingen in physiologische eigenschappen kunnen optreden,

en dat het niet aan twijfel onderhevig is, dat deze modificaties

in sommige gevallen aanleiding kunnen geven tot vermeerdering

van vatbaarheid (of van resistentie), waarbij wij thans in 't mid-
den laten of dit werkelijke veranderingen zijn of meer schijnbare

(verhooging of vermindering van infectiekans, wijziging der

periodiciteit of d.g.). Geen enkel feit wijst er echter op, dat er

Goit sprake zou zijn van een fundamenteele erfelijke wijziging,

zooals door Daniel (zie II, le afl., biz. 3) werd aangenomen.
Ook het onderzoek der chimaeren gaf volstrekt geen steun aan
deze opvatting. H. Winkler komt (in het reeds meermalen ge-

citeerde werk) dan ook tot de conclusie, dat er voor een veran-

dering van de specific ke resistentie tegen parasieten

door het enten geen enkel bewij s is aan te voeren.

Exacte onderzoekingen hierover, te vcrgelijken met die welke
met chimaeren verricht werden (zie hoofdstuk III) zijn er voor
zoover mij bekend, nog slechts zeer weinig ingesteld. Vooral
proeven met sterk gespecialiseerde zwammen, zooals b.v. de
Uredineae (roestzwammen), zouden hier van belang zijn. Deze
immers zijn vaak aan een (of cnkele weinige) vocdsterplanten



gebonden. Wanneer het nii zou blijken, dat een plant, die op
zichzelf volkomen immuun is voor een bepaalde roestzwam,

deze immuniteit zou verliezen, wanneer zij op een voedsterplant

van de zwam geent werd, zou men een geval hebben, waarbij

men met meer grond aan een wijziging van de specifieke vat-

baarheid kon denken. ^)

Eenige waarnemingen en exj^erimenten in deze richting zijn

er wel te vermelden, geen enkele echter met positief resultaat.

Klebahk ^) deelt o.a. het volgende mede betreffende de vat-

baarheid van verschillende Ribes- soovten' voor Cronartium

ribicola : De vatbaarheid der Ribes-soorten is tamelijk ver-

schillend. Ribes nigrum en Ribes aureuni worden het gemakke-
lijkst geinfecteerd. Ribes grossularia (de kruisbes) gold aanvanke-

lijk (mede op grond van proeven van Rostrup en Soratjer)

voor immuun. Doch geent op Ribes aureum (in den hoogstammi-
gen vorm) wordt de kruisbes gemakkelijk geinfecteerd. Op
grond hiervan meende Klebahn aanvankelijk een invloed van
den onderstam op de ent te moeten aannemen. Later bleek het

hem echter, dat het gedrag van de kruisbes niet constant is;

de eene maal gelukte het ze rijkelijk te infecteeren, een ander

maal weder volstrekt niet. Hiermede is de conclusie dus weder
twijfelachtig geworden.

Ed. Fischer ^) infecteerde Sorbus Aria met Gymnosporangiuni

tremelloides. De plant was geent op Sorbus aucwparia ; deze laatste

was ook uitgeloopen en droeg bladeren. Het bleek, dat de eerst-

genoemde haar vatbaarheid, de tweede haar resistentie volkomen
onverminderd behield. Hetzelfde deed zich voor bij een proef

met vier kleine mispelplanten, welke op meidoorn geent waren.

Ook deze laatste droeg takjes en bladeren. Beide werden onder

de noodige voorzorgen gelijktijdig geinfecteerd met Oymnosporan-
gium confusum. Na een week waren op alle meidoornplanten

reeds pykniden gevormd en binnen een.maand ook aecidien.

Bij de mispels niets daarvan ; wel ontstonden er verkleuringen

en afstervende weefselplekken (misschien het gevolg van begin-

^) H. Winkler, Propfbastarde, p. 142. Terecht wijst de schr. er

echter op, dat ook dan het strikte bewijs voor de verandering van
de specifieke vatbaarheid nog niet geleverd zou zijn. Het is n.l., in

't bijzonder nit Salmon's onderzoekingen gebleken, dat planten, die
normaliter volkomen immtiun waren t.o. van een bepaalden, sterk
gespecialiseerden parasiet, in sommige gevallen vatbaar gemaakt kunnen
worden, b.v. door verwonding of bedwelmmg. Van een wijziging van
specifieke, erfelijke eigenschappen, is in dit geval natutirlijk geen
sprake.

2) H. Klebahn, Die wirtswechselnden Rostpilze; 1904.

^) Ed. Fischer, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Uredi-
neeen. Mykol. Centralbl. Bd. I, 1912.
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nende infecties, doch volgens den schr. met meer waarschijnlijk-

heid aan andere oorzaken toe te schrijven), echter volstrekt geen
pykniden of aecidien. Ook hier was de mispel door het enten op
de meidoorn niet vatbaar geworden, en evenmin de meidoorn
resistent onder invloed van de mispel.

Tot dezelfde conclusie komt ook G. Sahli ^), die een aantal

bastaarden en chimaeren van mispel en meidoorn, op verschil-

lende onderstammen geent, infecteerde met zwammen uit 't ge-

slacht Gytymosporangium. Ook hier bleek, dat onderstam en
ent wederzijds niet den minsten invloed op de vatbaarheid

uitoefenden.

Deze waarnemingen zijn dus geheel in overeenstemming met
de thans algemeen gehuldigde, vooral door Winkler verdedigde,

opvatting.

Het is geen zeldzaamheid, dat men een scherp contrast

waarneemt tusschen de vatbaarheid van ent en onderstam.

Het trof mij b.v. ook bij een beuk te Wageningen. Het is een
bruine beuk, geent op groenen onderstam. Deze laatste is sterk

aangetast door wolluis, de ent is blijkbaar resistent. Het is dui-

delijk te zien, dat de witte „wol" juist eindigt bij de goed waar-

neembare vergroeiingsnaad. Terwijl de onderstam op sommige
plaatsen geheel wit is, vindt men aan den stam boven deze naad
slechts zeer sporadisch er lets van. ^)

Hoe voorzichtig men overigens moet zijn in de beoordeeling

der verschijnselen, blijkt b.v. uit het volgende, door Winkler
medegedeelde voorbeeld (Propfbastarde, p. 141). Het is ontleend

aan Sahut (Revue horticole, T. 57) : „Sommige appelvarieteiten

zijn bijna volkomen onvatbaar voor wolluis en schijnen dit

voorrecht ook te verleenen aan de appelzaailingen waarop zij

geent zijn. Dit is b.v. het geval met de varieteit President de

Faye-Dumonceau, die nooit wordt aangetast voor zoover ik

waarnam. Beschouwt men de zaak echter nadcr dan ziet men,
dat deze immuniteit van den onderstam, die bij op zichzelf

staande boomen inderdaad regel is, verklaard moet worden
uithetfeit, dat het insect, niet aanwezig op den stam endetak-
ken, ook niet vandaar op de wortels kon afdalcn. Geheel anders

echter, wanneer boomen van deze varieteiten geplant worden
naast appels van andere varieteiten, die wel door de wolluis

zijn aangetast. Deze deelen dan de besmetting mede aan de

^) G. Sahli. Zie het op p. 39 genoemde artikel.
2) Het exemplaar be vindt zich aan de Lawicksche all^e, bij do

sigarenfabriek.
Het verschijnsel is, zooals mij later bleek, niet onbekend in de

practijk en in de literatuur meennalen vermeld.
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eerstgenoemde, welke weliswaar wat hun takken en stam betreft

volkomen resistent blijven; hun wortels worden echter spoedig

geinfecteerd."

Het feit, dat bij de enting de eigenschappen van ent en on-

derstam in hoofdzaak onveranderd blijven, is uit een oogpunt
vanpractijk vangroot belang. Een van de grootste moeilijkheden

bij de immuniteitscultuur is steeds de resistentie met de andere

oeconomisch belangrijke eigenschappen in een ras te vereenigen.

Het bovengenoemde feit veroorlooft ons de gewenschte eigen-

schappen over twee varieteiten of soorten (mits deze zich goed

door enting laten vereenigen) te verdeelen. Op deze wijze heeft

men, zooals wij zagen, de Fransche druivesoorten, met de waarde-

voUe vruchten, geent op de tegen druifluis resistente Amerikaan-

sche en zoodoende de oeconomisch belangrijke eigenschappen

van beide gecombineerd.

Voor de practijk is dit ongetwijfeld van veel grooter belang,

dan de in den regel toch slechts geringe modificaties, die als

gevolg der enting kunnen optreden.

Niet altijd heeft men deze dingen goed uit elkaar gehouden.

Men dient goed te onderscheiden : le. het wijzigen van de resis-

tentie (of vatbaarheid) van den eenen component onder invloed

van den anderen, in de practijk meestal van de ent door den

onderstam; 2e. wijziging van de plant als geheel ('t product der

enting), vergeleken met een der componenten. Een voorbeeld

ter verduidelijking:

Men vindt hier en daar vermeld, dat sommige planten, op

bepaalde onderstammen geent, resistenter zouden zijn dan op

eigen wortel, zoo b.v. Cydonia japonica op meidoorn; Quercus

phellos op Quercus ilex geent zou verscheidene dagen 16 a 17

graden vorst hebben verdragen, terwijl planten op eigen wortel

reeds bij 7.5^ waren bevroren. Indien de veronderstelling van

Winkler juist is, dat het hier vooral het wortelsysteem is,

wat door de strenge koude beschadigd werd, hebben we met het

2e genoemde geval te doen: men geeft de plant een resistenter

wortelstelsel, tengevolge waarvan het gevormde dubbelwezen

in het voordeel komt tegenover de plant op eigen wortel.

FoRSTER neemt, in het geval van japansche kwee aan, dat

de op meidoorn geente plant vaak krachtiger loten, met rijper,

resistenter hout vormt; indien dit juist is nebben wij met het

onder 1 genoemde geval te doen. Het is duidelijk, dat in deze

gevallen beide oorzaken echter wel kunnen samen werken.

Ofschoon het niet direct tot ons onderwerp behoort, wil ik

in dit verband er op wijzen, dat de resistentie van het wortel-

systeem tegen koude ook in sommige streken voor de fruit-
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cultuur van belang kan worden. Shaw ^) wijst hierop in een arti-

kel, waarin hij de wenschelijkheid der cultuur van bepaalde
rassen van genetisch gelijke onderstammen betoogt.

In noordelijke streken, waar appels gekweekt worden (vooral

in de noord-westelijke prairie), is de resistentie van het wortel-

stelsel tegen koude een belangrijke factor, en men acht het van
groot belang door selectie onderstammen te verkrijgen, die

tegen winterkoude bestand zijn. De fruitcultuur zou er daar
zeer mede gebaat zijn, indien met de voor die streken geschikte

soorten op zulke buitengewoon winterharde onderstammen kon
kweeken.

Van veel algemeener belang dan het weerstandsvermogen tegen

koude is de resistentie der onderstammen tegen aantastingen

van dierlijke of plantaardige parasieten. Van het eerste zagen

we reeds een klassiek voorbeeld in de druifluisbestrijding.

Wat de bestrijding van door zwammen veroorzaakte ziekten

van het wortelsysteem betreft, hier staan we nog slechts aan
den aanvang. Het is niet aan twijfel onderhevig, dat d.g. wortel-

ziekten een veel belangrijker rol spelen, dan men zich gewoonlijk

wel voorstelt. Men behoeft echter slechts aan de verwoestingen

aangericht door Armillaria inellea (de honingzwam) en Trametes

radiciperda te denken, om een indruk te krijgen van den om-
vang daarvan.

Shaw vermeldt, om ook een tweede voorbeeld te noemen,
dat in Australie en Zuid-Afrika, op soortgelijke wijze de woUuis

der appelboomen bestreden wordt. Het insect werd daar vanuit

Amerika geimporteerd en men spreekt er van „American blight".

Door gebruik te maken van tegen de luis resistente onderstam-

men (o.a. Northern spy) tracht men althans den wortelvorm

van de luis te bestrijden.

Het is m.i. niet aan twijfel onderhevig, dat we ook bij de

ziekte der kersenboomen, met een wortelziekte te doen hebben.

Reeds in 1918 wees ik er op, dat deze ziekte bej)aalde overeen-

komsten vertoont met de z.g. „verwelkingsziekten" der kruid-

achtige planten en dat de afwijkende symptomen zich ge-

voegelijk laten verklaren uit de verschillen in den algeheelen

bouw van kruiden en houtgewassen. ^)

1) J. K. Shaw, The propagation of apple trees on their own roots.

Annual Report of the Massachusetts Agric. Experim. Station, 1920.
2) H. A. A. VAN DER Lek, Over de z.g. „Verwelkingsziekten", in

het bijzonder die, welke door Verticillium alboatrum veroorzaakt
worden. Tijdschrift over plantenziekten. Jaargang 24 (1918) p. 213.

Het onderzoek wordt aan het Institiiut voor Phytopathologie te

Wageningen door Mej. Van der Meeb met succes voortgozet en
belooft belangrijke rcsultaten op te leveren.
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Ik kenmerkte deze ziekte als een Verticilliose en toonde de
pathogene eigenschappen van de geisoleerde zwam, een Verti-

cillium-soort, aan. De conclusie, welke Meruit te trekken was,

is voor de practijk weinig bevredigend: van een directe be-

strijding dezer ziekte kan geen sprake zijn. Ik wees er reeds op
(biz. 7) dat ook liier m.i. de eenige oplossing ligt in de ricliting

van onderstammencultuur en selectie.

Ook voor onze Indische cultures (van houtige gewassen)

begint de vegetatieve vermenigvuldiging (enting of oculatie)

groote beteekenis te krijgen. Reeds in 1911 wees Dr. C. J. J.

VAN Hall ^) op het belang hiervan voor de cacaocultuur. Sinds-

dien neemt deze beteekenis voortdurend toe, zooals blijkt uit

verschillende mededeelingen van het Departement van Land-
bouw en van de Proefstations.

Behalve bij de cacao ^), wordt de methode reeds langtoegepast

bij kina, voorts bij de koffie ^), bij de rubber *) en de thee ^).

Over het geheel krijgt men echter den indruk, dat ook hier —
evenals in onze Europeesche culturen — aan de ent (of oculatie)

veel meer aandacht besteed wordt dan aan den onderstam.

Dit is zeer begrijpelijk : de ent geeft het product. Toch is het

hoognoodig, dat ook aan den onderstam (en vooral aan de c o m-
binatie) de noodige belangstelling geschonken wordt. Hierop
Avordt trouwens zoo nu en dan wel gewezen, zoo b.v. wat
Hevea betreft door Maas en, reeds vroeger, door Dr. W. H.

Arisz ^). („Ten slotte lijkt het geoorloofd de hypothese op te

stellen, dat in vele gevallen, in het bijzonder bij goed vloeiende

producenten, het wortelstelsel een grooten rol speelt bij het

uitvloeien van de latex''). Behalve om reden van den invloed,

dien de onderstam kan hebben op de ontwikkeling van de ent,

op aard en hoeveelheid van het product, is een selectie van onder-

stammen zeer gewenscht ter voorkoming van ziekten, vooral

^) C. J. J. VAN Hall, Oculeeren, enten en marcotteeren van
cacao. Mededeelingen van het proefstation Midden-Java, no. 2, (1911).

2) H. VAN Gent. Voorloopige resultaten van de ociileer- en ent-
proeven met cacao. Mededeelingen nit den cultuurtuin van het Insti-

tuut voor plantenziekten en cultures, no. 5, (1915).
^) W. M. VAN Helten. Het enten van koffie. Mededeelingen uit

den cultuurtuin van het Instituut voor plantenziekten en cultures
no. 4 (1915).

*) J. G. J. A. Maas. De vegetatieve voortplanting van Hevea
brasiliensis. Mededeelingen van het Algemeen Proefstation der A.
V. R. O. S., Rvibber-Serie, no. 20 (1919).

^) J. G. J, A. Maas. Oculeeren in de theezaadtuinen. Mededeelin-
gen van het Proefstation voor thee, no. LXXVI, (1921),

^) W. H. Arisz. Over de factoren, die het uitvloeien van de
latex bepalen bij Hevea brasiliensis. Archief voor Rubber-cultuur,
Jrg. II, no. 6.
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waar liet blijkt dat Avortelschimmels bij cleze culturen groote

schade aanrichten, Veel sckijiit er in deze richting nog niet ge-

daan te zijn, althans in de literatuur komt dit niet tot uiting.

Wei wordt er teiioops op gewezen, dat men voor onderstammen
bij voorkeur krachtige groeiers moet kiezen, met een sterk wortel-

gestel en weinig onderhevig aan ziekte. Dr. Van Hall zegt b.v.

in het genoemde artikel: ,,Men heeft het bij het enten (of ocu-

leeren) vaak in zijn macht, de enten (of de oogen) van den moeder-
boom te plaatsen op een onderstam van een varieteit of soort,

die een bijzonder gewenscht wortelstelsel vormt, b.v. een bijzon-

der krachtig wortelstelsel of een dat bestandis tegen be-

paalde ziekte n. Zoodoende kan men door enten vaak
nakomelingen verkrijgen, die niet slechts even goed, doch zelfs

beterzijn, dande moederboom. In kinatuinen worden na de ont-

ginning rondom de staan gebleven stompen geen Ledger-

zaailingen geplant, omdat deze zouden worden aangetast door

de wortelschimmel, maar Ledger-enten op hybride- of succiru-

bra-onderstam. En in de streken van Amerika, waar de sinaas-

appel onderhevig is aan gomziekte, wordt zij geent op de „„zure

oranje" ", waarvan de stambasis en wortels veel minder vatbaar

zijn voor die kwaal."

In de koffiecultuur heeft men getracht de aaltjesziekte van
de Java-koffie te bestrijden door deze te enten op Liberia-

koffie ^) omdat deze laatste weinig of niet door aaltjes zou

aangetast worden. Naar mij van bevoegde zijde werd mede-
gedeeld is dit echter wel degelijk het geval en dientengevolge

deze bestrijdingswijze van weinig beteekenis.

Het is niet twijfelachtig, dat men ook op dit gebied met vele

moeilijkheden te kampen heeft en teleurstellingen niet zullen

uitblijven. Niettemin ben ik er van overtuigd, dat practisch

belangrijke resultaten in deze richting te bereiken zijn en dat

een zorgvuldige onderstammencultuur, ook waar het gaat

om de bestrijding van plantenziekten, een belangrijke plaats in

de cultuur der houtgewassen zal gaan innemen.

H, A. A. VAN DER LeK.

1) Zimmerman. De nematoden der koffiewortels ; Mededeelingen van
's Lands plantentuin, no. 27 (1898) en 37 (1900).
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNBIG GEBIEB.

20. Howardula benigna Cobb, eene tot dusver nog onbeschreven

aaltjessoort, die parasiteert in den komkommerkever. In ,,Nema-

tology", een Amerikaansch tijdschrift, gewijd aan onderzoekin-

gen, gedaan betreffende Spoelwormen of Nematoden, is kort

geleden een artikel verschenen van de hand van den uitstekenden

aaltjeskenner N. A. Cobb, te Washington, getiteld ,,Howardula

benigna, a nema parasite of the Cucumber-beetle (Diabrotica)".

De door hem beschreven Nematode behoort niet alleen tot eene

nieuwe, nog onbeschreven soort, maar moet ook in een nieuw
geslacht worden gebracht, dat Cobb naar zijnen vriend, den

beroemden Amerikaanschen entomoloog Br. L. 0. Howard,
Howardula heeft genoemd. Bit geslacht is nauw verwant aan
het aaltjesgeslacht Aphelenchus, maar onderscheidt zich daarvan,

behalve door eenige anatomische kenmerken, door de omstan-

digheid dat het wijfje gedurende den laatsten tijd van haar be-

staan gereduceerd is tot een cylindervormig dier, dat bijkans

uitsluitend uit geslachtsorganen is samengesteld en dat zelfsgeen

duidelijk darmkanaal meer bezit. Het wijfje brengt levende jon-

gen ter wereld, en bevat in volwassen staat niet minder dan
tweeduizend embryonen en eieren, die in toestand van ontwik-

keling verkeeren. Er leven soms vele wijfjes van dat aaltje in eene

larve, eene pop of een volwassen insekt van eene der in Amerika
soms zoo schadelijke komkommerkeversoorten {Diabrotica vittata

D. trivatta of D. 12 punctata). Be larven verlaten het lichaam

der moeder en komen zoo in de lichaamsholte en van daar in

de geslachtsorganen van den hospes, waar ze soms ten getale

van 10 a 20 duizend stuks leven. Zij worden zoowel in de man-
nelijke als in de vrouwelijke kevers aangetroffen. Bij de laatsten

geraken zij ten slotte in de eieren, die dus met aaltjes geinfecteerd

zijn op het tijdstip, waarop zij worden gelegd. Soms zijn van de

larven, poppen en kevers van Diabrotica tot 70 % geinfecteerd;

volgens de onderzoekingan van Cobb gemiddeld 20 %. In de

streken, waar de parasiet niet voorkomt, zijn de volwassen kom-
kommerkevers gemiddeld belangrijk grooter van stuk en krach-

tiger dan in die streken, waar het parasitisme vrij algemeen is.

Het schijnt, dat soms de geparasiteerde kevertjes sterven zonder

hun geslacht te hebben voortgeplant ; in elk geval worden zij

door de parasieten veel kleiner en minder vruchtbaar.

In een enkel ei van een Diabrotica werden soms slechts enkele,

maar soms tot een vijftig stuks Howardula-eieien aangetroffen.

Be daaruit ontstane larven verlaten de kevereieren spoedig
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nadat deze gelegd zijn; en zij komen tot verdere ontwikkeling
hetzij buiten op de verlaten eischaal of in den grond, waarin zij

eenige weken kunxien blijven voortleven. Zij krijgen o.a. een
flink*ontwikkelden mondstekel en boren zich in het in lichaam
van de jonge keverlarven, gewoonlijk spoedig nadat deze uit

het ei te voorschijn zijn gekomen. Waarschijnlijk werkt de stof,

die de bij Howardulalsivven bijzonder sterk ontwikkelde zgn.

„speekselklieren" afzonderen, er toe mee om haar het door-

dringen in de keverlarven gemakkelijk te maken.
Aan het slot wijst Cobb er op dat waarschijnlijk Howardula

benigna een belangrijke rol zal kunnen spelen bij de biologische

bestrijding der komkommerkevers.

21. De beteekenis van den torenvalk voor den landbouw. In de
„Provinciale Gelderpche en Nijmeegsche Courant" van 14 Maart
1922 komt een stuk voor van den heer Eduard Blaauw te

Nijmegen, conservator aan het Ornithologisch Onderzoekings-
station te Heumen, waarin hij verschillende waarnemingen om-
trent den torenvalk {Cerchneis tinnunculus) meedeelt. Ik bepaal mij

ertoe,hierte vermelden wat hij aangeeft omtrent het voedsel, dat

deze roofvogel gebruikt. Dat muizen, speciaal veld- en bosch-

muizen, het hoofdvoedsel van den torenvalk uitmaken, is van
algemeene bekendheid. „Het is geen zeldzaamheid," schrijft de

heer Blaauw, „dat in krop en maag van een torenvalk geheele

of gedeelten van 6 a 8 muizen worden aangetroffen. Bij een

onweersbui, gepaard gaande met een hevige M'indvlaag, over-

gaande in een soort van windhoos, werd eens in deze omgeving
(bij Nijmegen) de top van een boom uitgewaaid, waarin een

torenvalk zijn nest had. Daar dit tegen den avond gebeurde,

waren de jongen, die zich in dat nest bevonden, gedurende den
dag door de oude gevoed, en hadden deze dus voor den nacht
hunne kroppen goed gevuld. Dit nest bevatte vier nog in hun
dons zijnde jongen, die door den val en door den overvloedigen

regen waren gedood. Het Nederlandsch Ornithologisch Onder-

zoekingsstation te Heumen kwam in het bezit van dit door de

natuur gedoode viertal. De jongen waren nog in hun donsveeren
— zooals ik reeds zei'de — dus nog betrekkelijk zeer jong. Men
moet n.l. weten, dat de oude vrouwelijke torenvalk elke prooi.

die zij het kr€»)st brengt, verdeelt. Dit is uitsluitcnd haar werk

en niet van het mannetje. Bij onderzoek bleok, dat van vier

oude muizen de resten aanwezig waren; maar het interesantste

is wel, dat ook tevens acht nog zeer jonge pasgeboren, dus geheel

haarloozc muisjes gevonden werden.'' De heer Blaauw deelt

mee, dat de in den krop en do maag van de jongen gevonden
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rauizen dwergmiiisjes waren. en veronderstelt dat de joiige

luuizen -welke zich daar insgelijks bevonden, door den toren-

ralk gehaald zijn uit de nestjes van deze kleine soort van muis,

Avelke zich in de haverhalmen bevonden. •

..Den volgenden keer." aldiis gaat de heer Blaauw voort,

-,kwam het Station in het bezit van cen paar oude voorwerpen,
en wel een manuetje en een vrouwtje. die door een opzichter

geschoten waren. Bij het inkomen dezer voorwerpen werd
mekling gemaakt, dat deze geduchte roovers al menig kippe-

kuiken geroofd hadden, en dat zij bij eene nieuwe poging cm
dit. te doen op heeterdaad waren betrapt. In vollen ernst hoorde
ik den brenger aan. en ik hoorde nog veel verschrikkelijks meer.

Onder die bedrijven worden in brengers tegenwoordigheid de
voorwerpen onderzocht. Het resiiltaat leverde vokloende be-

Avijzen van ze.s muizen en eenige insekten. Van vleesch. vederen
of beenderen was zelfs .-^poradisch geen stnkje materiaal te

vinden."

Behalve met muizen voedt zich de torenvalk ook wel met de

jongen van leeuwriken, gra.^piepers. rietgorzen. kwikstaarten en
dergelijke vogeltjes. die op den grond broeden: ook valt hij wel

eens volwassen vogeltjes aan. zooals musschen, vinken en dgl.

In "t algemeen kan men zeggen. dat het nut. hetwelk hij teweeg-

brengt, belangrijk grooter is dan de schade, die hij soms doet.

De torenvalk vangt nooit vogels. die hij vliegende achtervolgt,

zooal.* vele grootere roofvogels doen: hij slaat zijn prooi schijn-

baar in de lucht. op een hoogte van 15 a 2o Meter stilstaande,

gade en stort zich dan plotseling daarop neer. —

22. Ervaringen omtrent het gebruik van turfstrooisel in den
ooft- en groentebouw. In de ,,Geisenheimer ]\Iitteilungen iiber

Ob.-t- und Gaitenbau'" (Jaargang XXXVI. Sept. 192irbl. 120)

komt eene mededeeling omtrent dit onderwerp voor van de
hand van Konrad Arnheiter te Klingenberg aan den Main.
Schrij ver las voor het eerst elf jaar geleden het een en ander over

de waarde van turfstrooisel voor den tuinbouw. Dit materiaal

was toen ter tijde in zijne omgeving nog maar weinig bekend en

moeilijk te krijgen. Voor de eerste maal nam hij zijne proeven
met het gebruik van turfstrooisel bij het plan ten van jonge

ooftboompjes (in 1911). Hij plantte eenige jong*hoogstammen
en een dertigtal pyramiden, alle op dezelfde grondsoort, ten

deele onder gebruikmaking van turfstrooisel, ten deele er zonder.

De geperste massa's turfstrooisel werden stuk geklopt en

verder fijngewreven, en in oude vaten zoo lang met water be-

goten, dat zij zich als een spons hadden volgezogen; verder
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goot hi) er gier bij om de noodigehoeTeellieidstikstofrgken mest
te geven. Vervolgens bracht liij de volkomen natte. druipende
turfstrooiselmassa met emmers naar de plantgaten, en deed
in ieder gat een emmer vol. mengde deze massa met aarde,

en plaatste daarin de boompies. weLker wortels vooraf op de
gewone wijze waren ingekort. Hij zorgde. dat de boompjes stevig

in de natte massa werden ingedrukt; daarna bracht hij er nog
een emmer turfstrooisel over heen. en vulde vervolgens de gaten
met aarde aan. Aangezien de op deze wijze geplante boompjes
\rat dieper in het plantgat komen te staan dan die. welke op
de gewone wijze (zonder turfstrooisel) werden geplant. moet
men ze wat hooger plaatsen, omdat zij anders te diep zouden
komen te staan. wat niet gewenscht is. Het resultaat was bij-

zonder mooi (..grossartig". schrijft de heer Arxheiteb) en reeds

na zeer korten tijd bemerkbaar. Terwijl de met turfstrooisel

geplante boompjes aUe zeer gelijkmatig en snel uitsroeiden.

bleven de andere boompjes verre by de eersten achter: ofschoon
hij ze in den zeer drogen zomer van 1911 zeer geregeld goot.

De met turfstrooisel geplante boompjes behoefde hij niet te

gieten. In "t volgende jaar vertoonde zich bij deze laatstbedoelde

boompjes een nieuwe krans van takken. bij de andere boompjes
was zulks niet het geval.

Het jaar na de uitplanting nam Ab>'heiteb een tweetal

boompjes. die in turfstrooisel waren uitgeplant. uit den grond:
hij stond verbaasd over de buitengewoon krachtige ontwikkeUng
van het wortelgestel. Verscheiden nieuw gevormde wortels

hadden reeds de dikte van een potlood bereikt en waren zelfs

een eindweegs door de turfmassa heen in de omringende aarde
gegroeid.

Ook in de latere jaren bleven de in turfstrooisel geplante

boompjes een heel eind in groei voor de bij andere, —
Bij de teelt van wijnstokken had Arxheiter van het planten

in turfstrooisel zoo mooie resultaten. dat hij geen plan meer
heeft, ooit weer wijnstok uit te planten zonder dat strooisel. —
De schrijver vermeldt verder dat zijne vrouw daarvan met

even goed gevolg gebnuk maakt bij de teelt van groenten. Zij

legt de komkommerzaden en de boonen te kiemen in goed nat

gemaakt turfstrooisel: ook vroege aardappelen laat zij daarin

voorkiemen. Bij het uitplanten van groenten in den vollen grond.

maakt zij eveneens gebruik van turfstrooisel. in t bijzonder

bij het poten van koolplantjes.

Ook kan men in den groententiiin met succes van turfstrooisel

gebruik maken om den bodem er mee te bedekken ten einde

dezen voor uitdroging en voor korstvorming te bewaren. —
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23. Tegen de schade, aangericht door de woelrat. In „Geisen-

heimer Mitteilungen uber Obst- imd Gartenbau", Jaargang

XXXVI, No. 9, bl. 135, komt voor eene mededeeling aan-

gaande het voorkomen van schade door de woelrat. De meeste

middelen tegen de schade, aangericht door dit dier, komen erop

neer, dat men er zooveel mogelijk tracht te dooden. (Wegvangen

met vallen of door honden; aanwending van vergiften of van

het middel van de Rijksseruminrichting.) Men kan echter ook

trachten, de wortels van boomen en andere gewassen tegen de

woelrat te beschermen door deze wortels voor de knaagdieren

ontoegankelijk te maken. Men heeft aangeraden, op terreinen,

waar de woelratten vaak huishouden, een aantal planten te

telen, die door deze dieren gemeden worden, Zoo zou de keizers-

kroon {Fritillaria imperialis) woelratten afweren en zou men
deze dus van een terrein, waar men last van hen heeft, kunnen

afhouden door langs de sloot, waar zij uit komen, een rijtje

van dit bolgewas te planten. In de buurt van Winterwijk plant

men met hetzelfde doel hennep langs door woelratten bezochte

perceelen. Ik kan niet zeggen of inderdaad keizerskroon en

hennep de werking hebben om woelratten af te weren. —
Natuurlijk kan men tot dit doel zeker gebruik maken van kippen-

gaas, waarmee men de wortels van de nit te planten jonge

boompjes omgeeft. Maar dit middel is nog al kostbaar, en er

zijn ook we] eenige bezwaren tegen. Eenvoudiger is dat men
den bodem in zoodanigen toestand brengt, dat hij ongeschikt

wordt voor de woelrat om er hare gangen te graven. Dit knaag-

dier kan niet aarden op steenigen, Idezeligen bodem; om ^ijne

gangen te graven, heeft het eene kleiachtige, zandige of veen-

achtige grondsoort zonder steenen noodig. Wanneer men nu
boomen op zoodanigen grond wil planten, waar men alle kans

heeft dat deze door woelratten zullen worden aangevallen, doet

men goed den grond in de plantgaten vooraf te vermengen met

puin, koolsintels, potscherven, kiezelsteenen enz., in stukken

ter grootte van een hazelnoot of lets grooter. Dat daarmee het

doel wordt bereikt, bewijst de volgende mededeehng van den

„Landesbaurat" Scherer te Idstein:

„In het voorjaar 1913 werden bij gelegenheid van den aanleg

van straten in Usingen honderd appelboomen geplant. Van
deze sloegen er 94 stuks, die in een eenigszins steenachtigen

bodem stonden, goed aan, terwijl de zes andere dermate door

woeh^atten werden beschadigd, dat al de stammetjes los in den

grond stonden en er uit konden worden getrokken. Laatst-

bedoelde boompjes nu stonden in een steenvrijen humusbodem



109

en wel langs eene weide met slooten, waarin, zooals men weet,

de woelratten zich gaarne ophouden.
„Toen die zes boompjes door de woelratten waren gedood,

warden zij (in 't voorjaar 1914) weggenomen en werden opnieuw
plantgaten gegraven, waarin echter aarde met stukjes puin,

kooks, enz. werd gedaan; er werden nieuwe appelboompjes
in geplant, en de plantgaten werden gevuld met aarde, waarin
ook alweer brokjes puin, potscherven, kooks, sintels, enz. aan-

wezig waren. Toen kwamen er geen woelratten de boompjes
beschadigen; en deze werden ook in verdere jaren met rust

gelaten."

ScHBRER eindigt met de volgende woorden: „Ook bij boomen,
die wel door woelratten beschadigd maar toch voorloopig nog
levenskrachtig waren, heeft men herhaaldelijk met succes dit

middel toegepast. Eerst werden de afgeknaagde grootere

wortels blootgelegd en de wondvlakten van deze werden glad

afgesneden en met teer besmeerd; en daarna werd in de om-
geving der wortels aarde gebracht met stukken puin, steentjes,

enz. erin." —

24. Oorwormen als beschadigers van perebladeren. W. Staub
deelt in de „Scliweiz. Obst- und Gartenbauzeitung", 1919, bl.

313, mee, dat hij te Bern larven van oorwormen er op betrapte,

dat zij bij nacht de bladeren van een jongen pereboom ske-

leteerden.

25. De Amerikaansche kruisbessenmeeldauw op aalbessen.

In de „Wiener Landwirtscliaftliclie Zeitung", 1920, bl. 362,

deelt G. Kock mee, dat in de omgeving van Weenen de Ameri-

kaansche kruisbessenmeeldauw veel voorkomt. Noordelijk van
Weenen aan de helling van het Wiener Wald, zijn de

kruisbessen sterk aangetast, maar de roode en witte aal-

bessen blijven er volmaakt gezond, ook waar zij tusschen

ernstig zieke kruisbessen in staan. Maar Zuidelijk van Weenen,
bij Modling, vond men in een door bosch omgeven tuin van een

boschbaas, waar het vorige jaar ook de kruisbessenstruiken nog

geheel gezond waren, in 1920 niet alleen deze maar ook de aal-

bessenstruiken ziek. De jonge scheuten waren met het bekende,

eerst witte, daarna bruine vilt bedekt ; en van deze uit verbreidde

de zwam zich over de bladstelen en vervoigens over de

grootere bladnerven. Daardoor werden de bladeren geel en

vielen af. Het ziektebeeld was daar eenigszins anders dan bij

de aangetaste kruisbessenstruiken. Bij deze werden de blad-

stelen niet met eene viltlaag overdekt ; wel werden de bladeren
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reeds in zeer jongen staat aangetast en het mycelium vertoonde

zich niet alleen op de nerven, maar ook over de geheele blad-

oppervlakte. Maar bij de kruisbessenstruiken bleven de dan
aangetaste bladeren klein en verschrompelden zij tegelijk met
de aangetaste scheut ; bij de aalbessenstriiiken werden de blade-

ren grooter en scheen zich de aantasting door de zwam tot den

bladsteel en de hoofdnerven te bepalen, terwijl de bladeren geel

werden en afvielen.

Een paar malen slechts werden door mij in Nederland door

den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw aangetaste aalbessen

waargenomen, beide keeren in Noord-HoUand. Onder welke

omstandigheden de aalbessenstruiken door den Amerikaanschen

meeldauw kunnen worden aangetast, is niet bekend. Maar ook

in andere landen geschiedt dit slechts zelden; het schijnt dat

daarvoor eene bijzondere voorbeschiktheid noodzakelijk is;

immers regel is, dat de aalbessenstruiken, zelfs als zij tusschen

zeer ernstig aangetaste kruisbessenstruiken in staan, toch ge-

zond blijven.

J. RiTZEMA Bos.

BOEKBESPREKING

Handleiding bij het Onderwijs aan Land- en

Tuinbouwwinterkusussen; I. Plantkunde, door

J. KoK, 9e herziene druk. Groningen, J. B,

Wolters. Prijs f 0.95.

Dit boekje heeft zijnen weg bij de winterkussussen gevonden;

het is gebleken te voldoen aan de eischen, die aan handleidingen

als deze worden gesteld. De indeeling is dezelfde gebleven als in

vroegere drukken. Hoofdstuk I behandelt eerst de ontwikkeling

van een erwt en van een roggekorrel en daarna den uitwendigen

bouw der planten. Hoofdstuk II bespreekt de indeeling van het

plantenrijk, Hoofdstuk III de voortplanting door zaden, Hoofd-

stuk IV den inwendigen bouw der plant, Hoofdstuk V de stof-

wisseling. In dezen nieuwen druk zijn geene belangrijke veran-

deringen aangebracht, behalve in de paragraphen over bestui-

ving, bevruchting en erfelijkheid, die geheel nieuw zijn bewerkt.

De noodige figuren (in 't geheel 60 stuks) verduidelijken den

tekst. Ik kan ook dezen nieuwen druk ten zeerste aanbevelen.

J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Acht-en-twintigste Jaargang — 8e Aflevering — Augustus 1922

KORT VERSLAG
VAN DE Algemeene Vergadering VAN 27 Met 1922 TE Malden.

Een sedert jaren niet bereikt aantal leden (met een gast)

vulde geheel het achterzaaltje van het ..,Cafe Heerbaard" te

Maiden bij Nijmegen. De voorzitter begon met eenige mededee-
lingen over het Tijdschrift: in de eerste plaats, dat de Heer
Lindeman de zorg voor de exploitatie der advertentien niet meer
op zich kan nemen, wat zeer te betreuren is, daar nu de op-

brengst daarvan, naar gevreesd wordt, sterk zal dalen. Intusschen
sprak hij zijn groote waardeering uit voor de vele moeite, die

genoemde heer zich hiervoor wel heeft willen getroosten. Be
exploitatie is thans opgedragen aan de drukkers van het Tijd-

schrift, de firma H. Veenman en Zonen te Wageningen. Overi-

gens is het gelukt, dank zij groote zuinigheid, de uitgaven voor
het Tijdschrift ver beneden de begrooting te houden, niette-

genstaande in 1921 ook nog de Inhoudsopgave van en het

Register op de eerste 25 jaargangen van het Tijdschrift gepu-
bliceerd werden.

Van een donateur, die onbekend wenscht te blijven, is een
schenking van f 100.— ontvangen. Hiertegenover staat dat het

Nederlandsch Landbouwcomite zijn jaarlijksche bijdrage van
f 100.— tot f 10.— heeft verminderd.

Dr. Calkoen vroeg, of de Vereeniging niet het voorbeeld
van het Rijk diendc te volgen en zich niet meer .,Phytopatholo-

gische," maar alleen „Plantenziektenkundige" zou noemen,
Daar hiertoe echter statutenwijziging zou noodig zijn, werd
besloten, hiermede te wachten totdat deze ook om andere

redenen aan de orde zou komen.
De aftredende Bestuursleden, de Heeren E. D. van Dissel

en H. Lindeman, werden bij acclamatie horkozen.
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De rekening en verantwoordiiig van den Penningmeester,

reeds vooiioopig door het Bestuiir goedgekeiird, werd nagezien

en in orde bevonden door de Heeren Boortjes en Stieltjes.

Er bleek uit, dat, dank zij de bovenvermelde feiten en de op-

brengst der adrertentien. het nadeelig saldo van 1920. groot

f 358.49^, in 1921 niet alleen verdween. maar zelfs overging

in een voordeelig van f 786. 40|. Toch blijft, ook wegens te ver-

wachten mindere ontvangsten, de grootst mogelijke zuinig-

heid noodzakelijk.

Er zijn thans 87 donateurs en 399 leden.

Het Bestuursvoorstel der begrooting voor 1922 werd goedge-

keurd en als volgt vastgesteld.

OXTVAXGSTEN.
Bijdragen donateurs f 700.

—

Bijdragen leden - 1200.

—

Saldo 1921 - 786.401

f 2686.401

UlTGAVEN.
Ned. Landhnishondkundig congres i 5.

—

Vergaderingen - 50.

—

Voorschotten - 50.

—

Drukwerk - 50.

—

Onvoorziene uitgaven - 400.

—

Tijdschrift - 2131.40*

f 2686.401

De berekening van het Tijdschrift is:

OXTVAXGSTEX.
Opbrengst advertentien f 280.

—

Verkoop - 450.

—

Abonnementen - 100.—

-

Bijdrage uit de kas - 2131.40^

f 2961.401

UlTGAVEX.
Driik en verzending f 261 1.40

J

Honoraria - 250.

—

Onvoorziene uitgaven - 100.

—

f 2961.401
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Hierop hield de Voorzitter een met groote aandacht gevolgde
Inleiding over liet Stengelaaltje (een mikroskopisch Draad-
wormpje), zijn leefwijze, zijn inwerking op planten, en de mid-
delen om de aaltjesziekte der rogge te beteugelen. Een overzicht

hiervan zal men elders in dit Tijdschrift aantreffen. — Daarna
gingen de aanwezigen, onder leiding van Prof. Ritzema Bos, naar
diens in de nabijheid gelegen proefveld, waar ze zich een iiit-

stekend denkbeeld konden vormen van de door den kleinen

parasiet aangerichte schade en van de resultaten der tot zijn be-

strijding genomen proeven. De Heer Spaan nam er een foto van
een zeer ernstig besmet roggeveklje, waarop de gewone Malden-
sclie rogge geheel mislukt was, terwijl de Belgische en Otter-

sumsche rogge, die weinig vatbaar bleken voor de ziekte, daarop
behoorlijk tot ontwikkeling bleken te zijn gekomen. Op den
achtergrond der foto staan liet meerendeel van de aanwezige
leden der Vereeniging.

H. W. Heinsius, Secretaris.

MEDEDEELING.

In aansluiting aan het bovenstaande verslag heb ik het ge-

noegen, aan de lezers van dit Tijdsclirift mee te deelen, dat ik

in eene volgende aflevering een overzicht hoop op te ne-

men van hetgeen in de Vergadering van 27 Mei j.l. door

mij is meegedeeld omtrent het stengelaaltje, zijne leefwijze en

de door dezen parasiet bij planten veroorzaakte ziektever-

schijnselen, alsmede omtrent de wijze, waarop de aaltjesziekte

bij de rogge kan worden bestreden of althans worden beteugeld

of getemperd. In eene der latere afleveringen zal een vol-

ledig verslag worden opgenomcn van de resultaten, tot dusver

verkregen op mijne proefveldjes te Maiden en te Velden. Bij een

van de twee bedoelde artikelen zal worden opgenomen eene

reproductie van de door den Heer Spaan genomen photographic.

Voor zijne vriendelijkheid om deze photo te nemen en haar

voor het Tijdschrift ten gebruike af te staan breng ik genoemden
Heer mijn, hartelijken dank.

Wageningen, 3 Juli 1922. J. Ritzema Bos.
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KONIJNEN.

Het laatste, buitengewoon droge jaar 1921 en het daarop-

volgende even droge voorjaar van 1922 hebben tengevolge gehad

dat de konijnenschade, die toch reeds jaarlijks aanzienlijk was,

ditmaal een omvang heeft aangenomen, die voor menigen planter

een groote teleurstelling is geworden. Want voor het hongerige

konijn, dat in 't voorjaar nergens groene sprietjes ziet, dat geen

winterrogge of jonge heide vindt, is geen houtsoort veilig en is

geen omheining dicht en hoog genoeg.

leder buitenraan kent het konijn. Het is een der hoofdfactoren,

waardoor de rentabiliteit van eene boerderij of ontginning wordt

bepaald. Het is een der tah'ijkste en vraatzuchtigste viervoeters

in ons land. Zijn aanxjassingsvermogen en zijn vruchtbaarheid

stellen het in staat, eenvoudig bezit van een landstreek te

nemen en deze aan de kultuur te onthouden of te onttrekken.

Eenigszins vreemd doet het ons aan, te lezen in sommige
boeken over dierkunde, dat het konijn eigenlijk in Zuid-Europa,

vooral in Spanje inheemsch is, en dus overal elders zou zijn in-

gevoerd. Is dit werkelijk het geval, dan geschiedde dit invoeren

in ons land reeds zeer lang geleden. Bkehai verhaalt ons dat

het konijn reeds in de Middeneeuwen werd geteeld. Dat dit slechts

plaatselijk het geval was, bewijst het feit, dat in de IGeeeuw
het konijn op tal van plaatsen in West-Europa nog niet bekend
was. Dat de gefokte konijnen nog wel eens ontsnapten laat zich

denken. Trouwens dit geschiedt ook tegenwoordig nog. En het

wilde konijn paart zich zeer goed met het tamme.
Nog een andere factor is er, die bijgedragen heeft tot de ver-

spreiding van het konijn. Daar, waar de jager niet genoeg te

jagen had, werd het konijn ingevoerd. Land- en boschbouw
stelden vroeger niet de eischen van thans, zoodat de jacht-

heeren wel weinig protest tegen den invoer van dit wild zullen

ondervonden hebben. De geschiedenis doet eenigszins denken
aan die van het paard van Troje of, om een voorbeeld van meer
recenten datum te nemen, aan de invoering van de bisam-

rat in Bohemen.
Brehm zegt, dat de Portugeezen wilde konijnen uitzetten op

onbewoonde eilanden om te maken dat schipbreukelingen er

voedsel vonden. Nog daargelaten deze verdachte menschlie-

vendheid van de vroegere ,,exploradores", geloof ik, dat het voor

een schipbreukeling een moeielijk vraagstuk is, een wild konijn

te vangen en voor het middagmaal klaar te maken.
In Australie werd het konijn ingevoerd ten believe van de

jagers. Het dier heeft er zich zoo sterk vermenigvuldigd dat
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het er tot een plaag is geworden. De getallen, die genoemdwor-
den in beschrijvingen over de toestanden in het vijfde wereld-

deel, grenzen aan het ongeloofelijke. Men kan goed aannemen
dat de schapenteelt, die hoofdbron van bestaan, er in veel

streken onmogelijk door is geworden.

Zooals gezegd, behoort het konijn, wat ons land betreft, tot

een van de tah'ijkste zoogdiersoorten. leder die 's avonds op onze
hooge gronden vertoeft, weet, dat konijnen daar bij honderden
uit het jonge hout te voorschijn komen om akkers en grasland

af te grazen. Ook in de duinen is het dier buitengewoon tah'ijk.

Merkwaardig is het feit, dat het konijn zich met een haas
slecht verdraagt, hoewel er in gevangen staat wel bastaarden

van zijn gefokt. De reden, waarom de dieren elkaar uit den weg
gaan, mag wel hierin liggen, dat het beweeglijke, brutale konijn,

dat altijd in groote menigten bij een leeft, de streek te onrustig

maakt voor hazen, die minder talrijk en zeer schuw zijn, niet

onder den grond nestelen en dientengevolge een onriistiger, veel

minder argeloos leven leiden. Het is vreemd dat zooveel men-
schen de beide soorten niet goed kunnen onderscheiden. Dit mag
den buitenman en den jager belachelijk toeschijnen, maar toch

merkt men vaak dat het zoo is.

Volwassen hazen zijn grooter dan wilde konijnen. Ook de

voetsporen en de iiitwerpselen zijn grooter. Het konijn is grauw,

de haas bruinoranje, grijsbruin of donkerbruin, alnaar de streek

(bosch, uiterwaard, akker, zand, klei). De ooren van den haas

zijn, vergeleken bij den kop, langer, ze komen naar voren ge-

trokken over de punt van den neus. Bij het wilde konijn zijn de

ooren minder lang dan de kop. De punten van het hazenoor zijn

zwart. Ook op de vlucht zijn beide dieren gemakkelijk te onder-

scheiden. Het konijn doet in z'n bewegingen denken aan een

zevenklapper, loopt vlug zigzagsgewijs weg om in een hoi te

verdwijnen. Dat het kleine dier met zijn kortere pooten in deze

niet vooruit te berekenen baan een uitstekend middel heeft om
aan grootere dieren (b.v. honden) te ontsnappen, is te begrijpen.

Ook de jager raakt hem niet gemakkelijk. De haas, met zijne

langere pooten rent gaarne rechtuit, gaat voor water zelfs niet

opzij. In de lage heidevelden van Brabant ziet men hem dwars

door dc vennen vluchten, waarbij het opspattende water de

plaats, waar hij zich bevindt, verraadt.

In het nauw gedreven hazen en konijnen doen een kinderlijk

gejammer hooren, dat elken niet geheel verstokten jager met
medelijden vervult. 't Nachts, wanneer er geen honden en jagers

op de vlakte zijn, hoort men die kreten ook. Dan zit het dier

in een strik of wordt overvallen door een hermelijn.
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De paartijtl (,,rammeltijd") van ons konijn valt voor het eerst

in Februari. Be draagtijd duurt 30 dagen. Vanaf Februari tot

ongeveer September kan het wijfje alle 5 weken 4 tot 8 jongen

werpen. Men kan dus zeggen dat gemiddeld elk wijfje wekelijks

een jong voortbrengt.

Voordat de jongen ter wereld komen wordt er een afzonderlijk

hoi, een zgn. wrang of wentel, voor gemaakt. Hierin worden de

jongen, die blind geboren worden, liefderijk verzorgd, en twee-

maal per dag gezoogd. De moeder verlaat het nest gedurende

een groot deel van den dag, maar maakt vooraf de pijp

zorgvuldig achter zich dicht met zand, dat ze vervolgens met
urine besprenkelt. Waartoe dit laatste dient, is mij niet duidelijk.

Naarmate de jongen grooter worden laat de moeder een lucht-

gat open, wanneer ze den wentel verlaat. Reeds spoedig echter

komen de jonge konijnen buiten, blijven nog eenigen tijd bij

elkaar, maar verspreiden zich tenslotte, om ieder zijn weg te

zoeken.

Ieder die veel buiten is, heeft gelegenheid de eigenaardigheden

van het konijn te leeren kennen, o.a. zijn nooit eindigende lust

tot graven en knabbelen; ook wanneer het dier geen honger

heeft. Jonge beplantingen worden dikwijls schijnbaar uit bal-

dadigheid vernield. Jonge dennen worden middendoor gebeten.

De toppen blijven liggen. Aan den voet der planten worden
kuiltjes gekrabbeld, waardoor ze omvallen of althans de wortels

gedeeltelijk bloot komen te liggen. Waarom de konijnen dit doen,

is niet bekend, en toch is het een der grootste schadeposten die

we op hun rekening moeten boeken. Hun speelzucht uit zich op
verschillende Avijzen. Niet alleen dat de moeder zich, wanneer
er geen gevaar dreigt, buiten met hare halfwassen jongen ver-

maakt, maar ook de talrijke, niet zeer diepgaande pijpen dienen

in den regel, behalve voor vluchtgelegenheid, ook voor speel-

plaats. Oj)en plekken tusschen de jonge dennen worden eveneens

gebruikt om nutteiooze sprongen en bewegingen te maken.
Overal worden kleine kuiltjes in den grond gekrabbeld. Typisch

is hierbij de neiging van het konijn, zijne uitwerpselen alle bijeen

te houden, zooals we dat van het tamme konijn in zijn hok ook
kunnen waarnemen.

Het groote kwaad, dat de konijnen ons berokkenen, is het

afbijten van landbouwgewassen en jonge twijgen en naalden der

houtgewassen, alsmede het beknagen van de bast van het

plantsoen onzer ontginningen. Slechts weinig houtsoorten ont-

springen den dans. Vlier wordt niet aangetast, wilde kastanje

zeer zelden. De bast van de Corsicaansche den (P. laricio) is

zeer weinig in trek, maar toch wordt deze boom, als de nood
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zeer hoog gestegen is, ook niet ontzien. Het is echter voor de

duinbeplantingen van groot gewicht dat slechts in het alleruiter-

ste geval P. laricio wordt beknaagd. De Oostenrijksche den
daarentegen wordt steeds opgezocht ; en verder is er geen hout-

soort, die met rust wordt gelaten. Wei wordt zooveel mogelijk

sappige.gladde bast genomen en schors en korstmossen vermeden

;

maar wanneer de honger het dier er toe noodzaakt, is er niets dat

het niet eet. In het voorjaar 1922, toen eerst de sneeuw en daarna

de droogte de konijnen noodzaakte minder kieskeurig te zijn,

werden Amerikaansche eiken met een omtrek van 1.40 M. tot

± ^ M. van den grond geschild. Jonge grove dennen, in carboh-

neum gedompeld, verder gecarbolineerde stammetjes, niets werd
ontzien. Hierdoor verklaart zich ook het falen van zooveel smeer-

en sproeimiddelen, waar sommigen baat bij vonden, terwijl an-

deren ze niet met succes gebruikten : wanneer het konijn grooten

honger heeft, knaagt het aan alles.

Ligt er nu veel sneeuw, dan kan het tot 75 c.M. hoog reiken.

De gevolgen der konijnenbeschadiging zijn zeer verschillend.

Jonge dennen, die doorgebeten of uitgekrabd worden, sterven af

.

Worden ze van hun toppen beroofd, dan vormen zich sterk ver-

takte struikvormige plantjes, die eerst weer dan een of meer
hoofdscheuten maken, zoodra de hoofdknoppen buiten het bereik

van het konijn zijn gekomen. Ouder naaldhout, dat geschild

wordt, sterft af. Loofhout sterft boven het geschilde gedeelte

eveneens af , tenzij het schillen niet geheel rondom het stammetje
heeft plaats gevonden. Meestal loopen dergelijke planten aan
den wortelhals opnieuw uit. Maar het nieuwe, sajDpige groen

loopt nog meer gevaar te worden afgeknaagd. Gehikt het echter

de konijnen in aantal voldoende te beperken, dan is er kans

dat de beschadigde beplanting zich na eenige jaren herstelt.

En nu de weermiddelen. Ze zijn talrijk en lang niet altijd af-

doende, getuige de groote schade, die jaarlijks door konijnen aan

land- en boschbouw wordt veroorzaakt.

1. Wegschieten. Een weermiddel dat alleen dan met goed ge-

volg in toepassing is te brengen, wanneer men over een vol-

doend aantal goede schutters beschikt. Het konijn is op de

vlucht niet gemakkelijk te raken. Dan is het noodig geregeld

drijfjachten te houden, of een voldoend aantal belanghebbenden
toestemming te geven, altijd en overal (met inachtname van de

wettelijke voorschriften) konijnen te schieten. Een enkele bosch-

wachter, die er alleen op uit gaat om konijnen te schieten,

kan hun aantal niet noemenswaard verminderen.
2. Klemmen. Het leggen van klemmen voor de holen of op
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de paden, die de konijnen gewoon zijn te volgen, kan tot het

vangen van konijnen leiden. Het middel is echter geenszins

afdoend en bovendien om zijn onmenschelijkheid verwerpelijk.

3. Uitgraven van de nesten. Zooals ik reeds eerder schreef,

worden de nesten, waarin zich de jongen bevinden, door de

moeder bij haar vertrek dicht gemaakt. Er is echter weinig

ervaring voor noodig deze plaatsen te ontdekken. Het uit-

graven is dan eene kwestie van tijd. Vaak echter is er heel wat

grondverzet voor noodig, en menigeen heeft bij dit werkdezucht
geslaakt: „had ik dat maar geweten."

4. FreUeeren. Xadat de uitgangen met een netje gesloten zijn,

wordt het fret naar binnen gelaten. Men doet dit Uefst bij voch-

tig weer, wanneer de konijnen dus in hunne holen zijn. Is het

regenachtig weer, dan laten de konijnen zich door het fretniet

gemakkelijk naar buiten jagen; ze worden dan gegrepen en uit-

gezogen, waarna het fret zich te ruste legt en den jager urenlang

laat wachten, voordat het weer naar boven komt. Heeft het den

ganschen nacht geregend, dan kan het ook zijn dat de konijnen

niet in de holen zitten, omdat ze met hunnen natten pels niet

gaarne onder den grond kruipen. Fretteeren is een kwestie van

gediild en overleg. Wordt het konijn door het fret naar buiten

gejaagd, dan kan het in het netje gegrepen worden. Vaak ook

sluit men de pijpen niet af, maar laat de konijnen ontsnappen om
ze op de vlucht te schieten, een meer sportieve vorm van

fretteeren. Een zeer lezenswaardig artikel over fretteeren op

Terschelling verscheen van de hand van den houtvester Boodt
in het Tijdschrift der Nederl. Heide Mij. van 1 Mei 1922.

5. Zivavelkoolstof. Door geregeld afdrijven van het terrein

worden de konijnen in hunne holen gejaagd. Vervolgens neemt

men een lap, die men drenkt in zwavelkoolstof, steekt deze met

een stok diep in de gang en sluit daarna de ojDening. Door den

ontstaanden zwavelkoolstofdamp worden de dieren verdoofd

en daarna gedood.

6. Omheinen van den aan-plant. Wanneer de omheining geen

al te wijde mazen heeft, zoodat jonge konijnen er doorkruipen

en later niet meer terug kunnen, en wanneer ze in den grond

wordt ingegraven en naar buiten omgebogen, is ze een zeer

werkzaam voorbehoedmiddel. Het is echter eene kostbare

onderneming, en op menige ontginning vormen honderde meters

gaas een groot deel van den inventaris. De omheining moet voort-

durend worden nagegaan, omdat de konijnen vaak nog weer

een middel vinden er onder door to kruipen. Verder is het goed

haar naar buiten te doen overhellen om het overklimmen te

beletten. Het konijn klimt anders langs de mazen omhoog.
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Ooggetuigen kunnen dit bevestigen; ook wordt wel eens een

konijn aan de achterpooten opgehangen in het gaas gevonden.
Jonge dennen kunnen vanaf hun 4e jaar onbeschermd gelaten

worden; men kan de omheining dan elders gebniiken. Loofhout
is echter zoo spoedig niet buiten gevaar.

7. Ombinden. Laanbeplantingen, jonge loofhoutplanten kun-
nen aan den voet worden ombonden met heide, bramen of spar-

rentakken, die vooraf door verdund carbolineum zijn gehaald.

8. Besmeren. De te beschermen stammetjes kunnen worden be-

smeerd met carbolineum of teer (waarna ze nog kunnen wor-
den bestrooid met droog zand). Ook gebruikt men reuzel, kalk

of een mengsel van koemest en kalk. Evenals het ombinden, is

liet besmeren vrij kostbaar en, wanneer de konijnen zeer honge-
rig zijn, niet afdoend, temeer daar sommige smeermiddelen bij

regenachtig weer spoedig verdwijnen.

9. Uitstrooien van snoeisel. Laat men het snoeisel onder de

planten liggen, dan zuUen de konijnen de beplanting langer met
rust laten.

10. Het dooden van vossen, wezels en hermelijnen moel worden
nagelate 71 ; het zijn onze beste bondgenooten, die in vele streken

worden verdelgd.

De Koning.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

26. De beteekenis der Enchytraeiden. Over dit onderwerp
komt in „Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz",

34e Jahrgang, 1020, bl. 55— 71, een artikel voor van G. Jegen,
getiteld : ..Die Bedeutung der Enchytraeiden fiir die Humus-
bildung" Zooals bekend is, behooren de Enchytraeiden tot

de Ringwormen en zijn dus nauw verwant aan de regenwor-

men. 't Zijn kleine, 0.5—3.3 m.M. lange, witachtige of grauw-

achtige diertjes, die zich sterk voortplanten. De ontwikkeling

van ei tot volwassen worm geschiedt in ongeveer zes weken tijds

;

zoodat verscheiden generatien elkaar in een jaar opvolgen.

Alle soorten van Enchytraeiden hebben een vochtigen bodem
noodig; voor droogte zijn zij zeer gevoelig. Zij leven derhalve

bijkans vutsluitend in een bodem, die veel water vasthoudt

;

dus in humusrijke gronden. Zeer bekend zijn de ..kleine witte

wormpjcs", die vaak in de aarde van bloempotten in groote

menigte voorkomen.
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In de aarde van bloempotten, van bakken en kassen schijnen

zij de wortels van vele gewassenaan tetasten. Wat landbouwge-

wassen betreft, schijnen vooral de bieten te worden aangetast ; bij

oudere bietenplanten worden de wortels aangevreten, bij jongere

bietenplantjes ook de Stengels. Verder tasten de wormpjes ookde
wortels van weidegrassen, van granen (vooral van haver), van

aardappelen, van tomaten, selderie, kool, komkommerplanten,

tnlpen en ook van vele in 't wild groeiende planten aan. Vaak
schijnen zij de teere, kleine wortels uit te zuigen, Avaardoor de

geheele plant begint te kwijnen; wanneer zij in de kleinere

of ook grootere wortels binnendringen, doen zij de weefsels

daarvan in rotting overgaan. Dit is in 't algemeen de meening

van de onderzoekers, die zich met het onderzoek der Enchy-

traeiden hebben bezig gehouden ; een overzicht daarvan vindt

men in het door Reh bewerkte 3e deel van Sorauer's „Hand-
buch der Pflanzenkrankheiten", derde druk (1913), bl. 51, 52.

Toch komen Enchytraeiden dikwijls in buitengewoon groot aantal

in den bodem voor zonder dat zij aan de daar groeiende gewassen

merkbare schade toebrengen. Zij schijnen daar lang niet altijd

levende planten aan te tasten maar zich vaak alleen met doode

plantaardige of dierlijke substanties te voeden. Om een denkbeeld

te geven van het aantal, waarin zij kunnen voorkomen, vermeld

ik dat Bretscher in de opjoervlakkige laag van den grond

van eene Alpenweide op een M.^ oppervlakte tot 34000 stuks

van verschillende soorten uit de groep der Enchytraeiden

aantrof . In elken humusrijken bodem trouwens komen zij in over-

groote menigte voor ; maar dat zij schade aan den plantengroei

toebrengen, schijnt slechts eene uitzondering te zijn. Welke de

omstandigheden zijn, waaronder de Enchytraeiden schadelijk

worden voor de planten, is nog niet bekend.

Ik achtte het van belang, hier te wijzen op de bovenvermelde

mededeeling van G. Jegen, die ook aantoonde dat de Enchy-

traeiden een soort van speeksel afzonderen, waardoor zij in den

bodem aanwezige plantenresten in eene weeke, slijmachtige

humusmassa kunnen omzetten ; zij versnellen dus de humificatie

in den grond, en doen daardoor nuttig werk. Maar volgens de

onderzoekingen van Jegen kunnen zij ook levende aaltjes,

die zich in den grond bevinden, met hun speeksel dooden.

Wanneer de schrijver in den grond, waar aardbeiplanten,

die door aaltjes waren aangetast, een groot aantal Enchy-

traeiden bracht, werden deze planten weer gezond, althans

voor zoover de aantasting nog niet al te sterk was. Waren
de planten zeer sterk aangetast, zoodat sommige gedeelten

ervan reeds dood waren en in rotting waren overgegaan, dan
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versnelden de Enchytraeiden het afsterven en in humus
overgaan van de geheele plant. — Ik moet zeggen, dat mij de

rol, die de kleine ringwormen speelden bij de genezing van
de nog maar weinig aangetaste aardbeiplanten, niet geheel

duidelijk is; ook spreekt de schrijver er zich niet over uit,

met welke soort van aaltjes hij te doen had. Aardbeiplanten

kunnen worden aangetast door Aj)helenchus Fragariae Ritz. Bos,

door Aphelenchus Ormerodis Ritz. Bos en ook door Tylenchus

devastatrix Kiihn. De voortplanting is bij laatstgenoemde soort

zeersnel, bij de beide A'phelenchuss,ooTtQn betrekkelijk langzaam.

Was in het geval van Jegen een der genoemde A'phdenchen de

schuldige, dan zou ik mij de zaak aldus kunnen voorstellen. Daar
deze aaltjes zich niet snel in de aardbeiplanten vermeerderen,

kunnen de planten alleen dan in korten tijd ernstig ziek worden,

als er in korten tijd vele exemplaren van deze wormpjes uit den
grond in de planten overgaan. Wanneer er nu in den bodem,
waarin eene nog niet zeer ernstig aangetaste aardbeiplant

staat, een groot aantal Enchytraeiden wordt overgebracht, dan
zouden deze de zich in dezen bodem bevindende Aphelenchen

dooden ; er zouden dus van deze parasieten geene of nog
maar weinige meer uit den bodem in de plant binnentrekken

;

de reeds in de plant aanwezige aaltjes zouden zich door de steeds

uitgroeiende, ook uitloopers vormende plant verbreiden, en

ieder deel der plant zou dus een steeds geringer wordend aantal

aaltjes gaan bevatten, tot dit getal zoo klein zou zijn geworden,

dat de nieuw gevormde bladeren en uitloopers geene ziektever-

schijnselen meer zouden kunnen vertoonen.

Wat ik hier neerschrijf, is slechts eene veronderstelling.

Ik wil echter niet nalaten in dit verband het volgende mee
te deelen. Een paar malen pootte ik eene van elders ontvangen,

door Aphelenchus aangetaste aardbeiplant uit om het nadere

verloop der ziekte na te gaan, terwijl ik om die zieke plant heen

gezonde aardbeiplanten uitplantte, om ook deze te besmetten.

Het resultaat was beide keeren dat niet alleen geene van de

gezonde planten ziek werd, maar ook dat de uitgeplante zieke

plant het volgende jaar geen ziekteverschijnselen meer vertoonde

;

de moederplant deed dit niet, en evenmin de uitloopers noch

de jonge plantjes, die zich daaraan gevormd hadden. Blijkbaar

waren in den grond, waarin ik de zieke plant had uitgepoot,

geen aardbeibewonende Aphelenchen aanwezig geweest en die,

welke zich in de zieke plant bevonden, hadden zich niet genoeg

vermeerderd om haar ziek te doen blijven, voor zij zich gingen

verbreiden in de aanmerkelijk gegroeide en uitloojiers gevormd
hebbende plant.
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27. Versterking van de bewortelixig van stekken door gebruik-

making van scheikundige stoffen. In het 32e jaarverslag van

het New Yorksche ,,College of Agriculture" aan de ,,Cornell

University" en van het „Agricultural Experiment Station" te

Ithaca, N. Y. komt voor eene verhandeling van Otis F. Curtis,

getiteld: „Stimulation of root growth in cuttings by treatment

with chemical compounds". De proeven werden genomen met

houtige stekken, vooral met dezulke van Ligustrum ovalifolium,

die zeer gemakkelijk wortelen, maar ook met stekken van

Cyd&nia oblanga, Pyrus malus, Prunus cerasifera, Kerria

japonica, Evonymus europaeus, Berberis Thunbergii, Diervilla-

soorten, i?'i6es-soorten, 8alix-&oovte\\, Populus yiigra var. italica,

Forsythia-soorten en andere. Het is niet mijn doel, hier uit-

voerig de proeven, welke Curtis nam, te behandelen; ik zal

alleen maar de voornaamste resultaten, welke hij kreeg, ver-

melden.

Vooreerst dan bleek, dat eene oplossing van kaliumperman-

ganaat een zeer grooten invloed had op de beworteling: zoowel

op het aantal der wortels als op hunne grootte. De auteur kan

dezen invloed niet verklaren; hij noemt verschillende zaken, die

de oorzaak van dit verschijnsel zouden kunnen zijn, maar hij

meent dat men hier in de eerste plaats te doen heeft met den

invloed van eene versterkte ademhaling. Curtis constateerde

verder dat de vorming en de groei der wortels onafhankelijk zijn

van de rustperiode, die de stek doormaakte; want alleen bij de

knoppen kan sj^rake zijn van eene rustperiode, niet bij den

stam en zijne takken.

Mangaandioxyde, mangaansulphaat, aluminiumchloride, ijzer-

chloride, ijzersuiphaat, boorzuur, misschien ook phosphorzuur,

kunnen onder sommige omstandigheden een geringen prikkel

uitoefenen ten gunste van de beworteling der stekken.

Voedingsvloeistoffen, zooals men ze voor waterkulturen

gebruikt, werken als regel de beworteling van stekken tegen.

Onuitgerijpte stekken kunnen rietsuiker opnemen en daar-

door kunnen zij tot sterkere beworteling worden gebracht.

Uitgerijpte stekken profiteeren slechts weinig van de aange-

boden rietsuiker; zij kunnen er zelfs door worden beschadigd.

Wanneer men gedurende een korten tijd een stek in eene

rietsuikeroplossing brengt, dan ontwikkelt zich de terminale

(op den top gezeten) knojj niet of althans niet normaal, en in

plaats daarvan vormen de lager geplaatste knoppen scheuten.

Elke beschadiging, die de stekken ondergaan, wanneer men
ze in eene suikeroplossing plaatst, is niet het rechtstreeksche

gevolg van de inwerking der suiker, maar moet worden
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fcoegeschreven aan de j)rodukten, die daaruit onder de inwcrking
van bacterien of zwammen ontstaan.

28. Ontijdig afvallen van de bladeren van vruchtboomen en
andere loofboomen. Mp^l. T. Cook heeft in „Techrncal Paper nr.

27 of the New Jersey Agricultural Experiment Stations, Depart-

ment op Plant Pathology" mededeeling gedaan omtrent zijne

gedurende vele jaren opgedane ervaringen betreffende het te

VToeg afvallen van de bladeren der boomen. Als oorzaken van
dit verschijnsel stelde Cook de volgende vast: le lage tempera-
tnur, 2e felle zonneschijn en droogte, 3e zwakte der boomen ten

gevolge van ongiinstige omstandigheden, 4e beschadiging door
besproeiing.

1. Lage tem'peratuur, ook wanneer deze niet tot het vries-

punt daalt, kan de oorzaak van ontijdigenbladafvalzijn. Deaard
en de uitgebreidheid der beschadiging varieert al naar den toe-

stand der ontwikkeling van het gebladerte. Boomen van dezelfde

soort, die vlak bij elkaar staan, brengen hunne bladeren niet

even vroeg en niet met de zelfde snelheid tot ontwikkeling^). Daar-
vandaan dat men van een aantal vlak bij elkaar en onder de-

zelfde condities staande boomen sommige hunne bladeren ten

gevolge van lage temperatuur ziet afwerpen, terwijl andere

zulks niet doen. — Onder de boomen, welker bladeren het meest
gevoelig zijn voor lage temperatuur, behooren de appelboom
en de beuk. Soms worden bij den appelboom de bladeren geel

voor ze afvallen, terwijl deze in andere gevallen nog bijkans

geheel groen zijn, wanneer dit geschiedt. Dit afvallen gebeui't

gewoonlijk als de bladeren hunnen voUen wasdom bereikt heb-

ben, zoodat de bladafval soms plaatsgrijpt een heelen tijd na de

periode van lage temperatuur. De eigenaars der boomen denken
dan gewoonlijk niet meer aan de periode van lage temperatuur,

die voorafging, en wijten dien plotselingen bladval gewoonlijk

of aan eene aantasting door zwammen of aan eene beschadiging

door een plaats gehad hebbende besproeiing. Ik kan het met
Cook niet eens zijn, waar hij beweert dat er in den tijd van den

bladval tengevolge van lage temperatuur gewoonlijk nog geene

zwamziekten op de appelbladeren voorkomen : de schurft-

ziekte der appelboomen {Fusidadium dendriticum) tast juist

de nog onvolgroeide appelbladeren aan; maar de door deze

1) Vooral bij beuken kan men in dit opzioht groote verschillen

constateeren. Aan den Straatweg op den Wageningsche Berg ziet men
elk voorjaar sommige bepaalde beuken reeds in het voile blad, terwijl

andere nog in 't geheel geen groen vertoonen.
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ziekte aanojetaste bladeren zijn aan het bekende zwarte, fluweel-

aehtige overtreksel duidelijk genoeg kenbaar. — De jonge, nog
onvolgroeide bladeren van de beukenboomen zijn bijzonder

gevoelig voor lage tempera turen. Deze bladeren vertoonen dan
een eigenaardig „verbranden" of opdrogen langs de randen en

ook dikwijls tusschen de nerven. In ernstige gevallen laten de

beuken hunne bladeren in grooten getale vallen, soms zoo dat

zij geheel ontbladerd worden. In andere gevallen worden sommige
gedeelten van de bladeren bruin, maar deze blijven den geheelen

zomer door aan de boomen zitten. Boomen, die vlak bij elkaar

staan, vertoonen soms de beschadiging in zeer verschillende

mate, wat veroorzaakt wordt doordat hunne bladeren ten tijde

van het invallen der lage temperatuur in verschillende mate
waren ontwikkeld (zie boven). De beschadiging is het gevolg van
de lage temperatuur, die geheerscht heeft voor de bladeren de

volledige grootte hebben bereikt: dus op een tijd, waarin de

werkzaamheid van het protolasma zeer hoog was en de de bladeren

beschuttende cuticula nog zeer dun. Sommige cellen werden
gedood en worden daarna bruin, andere werden in verschil-

lende mate beschadigd maar niet gedood: deze blijven in

leven, maar groeien weinig, en zijn daardoor oorzaak dat de

bladeren een onregelmatigen vorm krijgen en hobbelig van
oppervlakte worden.

2. Felle zonneschijn en droogte. Zeer gevoelig zijn daarvoor

de bladeren van sommige soorten van eschdoorns, hoewel ook
andere boomen er door lijden. Het meest ziet men deze beschadi-

ging bij boomen, die geplaatst zijn langs straten, waar het plaveisel

den toevoer van water belemmert en waar soms de zonnestralen

door dit plaveisel naar de boomen worden weerkaatst. Ook
boomen langs lanen, waar de grond zeer hard is, en boomen op
hellingen, waar het water snel afloopt in plaats van in den grond
te trekken, hebben veel te lijden. Maar ook elders geplaatste

boomen vertoonen de beschadiging soms in sterke mate, bej^aalde

lijk op hooge, droge gronden en in zonnige, gedurende langen

tijd droge perioden. De bladeren beginnen meestal eerst een

gele strook tusschen de nerven te vertoonen ; dikwijls worden de

gedeelten tusschen verschillende nerven geheel en al geel. Soms
wordt het geheele blad geel, of er vormen zich op het blad

onregelmatige gele plekken. Op de bladeren van roodbladige

eschdoorns ziet men die gele plekken nog duidelijker tegen het

rood afsteken dan ze op de groene bladeren tegenover het groen

doen.

Deze verschijnselen zijn zonder twijfel het gevolg van de

omstandigheid dat de wortels niet zooveel water kunnen op-
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nemen als de bladeren door de verdamping afgeven. De booomen,
die troiiw worden gegoten, vertoonen dan ook de aangegeven
verschijnselen niet. Cook meldt dat boomen, die tengevolge

van hunnen stand (langs geplaveide straten of harde wegen,
of aan hellingen) bijkans elk jaar gele of geel gevlekte bladeren

krijgen, dit verschijnsel gewoonlijk niet meer vertoonen, wanneer
ze ieder jaar duchtig worden gesnoeid, zoodat er ^ van de takken
afgaan. De schrijver heeft dit door proeven vastgesteld.

Gelijksoortige verschijnselen worden soms opgewekt door
fellen zonneschijn alleen, zonder dat de droogte van den grond
daartoe meewerkt. Dit geschiedt dan wanneer de hitte door het

plaveisel der straten, door muren of door andere oorzaken tegen

de kronen der boomen wordt teruggekaatst. De beschadiging

door zwaveligzuurgas of door andere vergiftige gassen, bijv.

van fabrieken afkomstig. kiinnen wel eens met de bovenbe-
schreven beschadigingen worden verward. Zij gaan echter

lang niet altijd gepaard m^t het later afvallen van de bladeren,

hetgeen doorgaans wel het geval is, als er droogte in 't spel is.

3. Zwalte der boomen tengevolge van ongunstige omstandigheden

.

Boomen, die in ongunstige omstandigheden verkeeren, 't zij ten-

gevolge van de omstandigheid, dat de bodem, waarin zij staan,

eea ongeschikte struktunr heeft of geen voedende stoffen genoeg
bevat, 't zij tengevolge van het feit, dat zij aangetast zijn door
schadelijke insekten of zwammen, verliezen dikwijls hunne
bladeren reeds midden in den zomer ^)

4. Bladeren kunnen ook vlekken krijgen of te vroeg afvallen

tengevolge van beschadiging
,
geleden door besiyroeiing . Dit is dikwijls

het gevolg van eene verkeerde samenstelling of van eene verkeerde

toepassing van het sproeimiddel. Cook schrijft, dat eenige jaren

geleden zijne aandacht werd getrokken door het afvallen van
bladeren van laan- en sierboomen en van perziken, zonder dat

men aanvankelijk de oorzaak daarvan kon vinden. Nader onder-

zoek toonde aan, dat dit verschijnsel werd veroorzaakt door de
bestuiving van een aangrenzend aardappelveld met Parijsch

groen, dat door den wind daarvandaan over de boomen was
gewaaid. De eerste rij der boomen, die aan het aardappelveld
grensde, was erg beschadigd ; de boomen, die er verder van waren

1) Het is van algemeene bekendheid, dat api^el- en pereboomen,
die aan kanker, en kerseboomen, die aan gomziekte lijden, hvnine
bladeren vaak reeds in de tweede helft van den zonier verliezen;
zoo ook boomen, welker stam erg door insekten (boktorlarven, hout-
rupsen) is doorvreten of door de eene of andere soort van Polyporus
is aangetast. Aan gomziekte lijdende perzikboomen werpen hunne
bladeren veel te vroeg nog groen iif.
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verwijderd, veel minder. Van de perzikboomen waren de bladeren

groen afgevallen. — Loodarsenaat en Californische papbescha-

digen soms eveneens het gebladerte van de boomen of doen ze

afvallen. — Het sproeien van bebladerde vruchtbocmen met mid-

delen, tot de beraiding waarvan men kopersulphaat heeft ge-

bruikt, wordt, naar de schrijver meldt, ook dikwijls gevolgd door

het afvallen van het blad.

Het zij mij vergund, hierbij nog te doen opmerken, dat volgens

de door mij opgedane ervaringen, het besproeien van bebladerde

perzikboomen met Bordeaiixsche, Bourgondische of Californische

pap bijkans altijd het spoedig afvallen van de geheel groen ge-

bleven bladeren veroorzaakt; dat men bebladerde pereboomen

gerust, zonder kans op beschadiging, met Bordeaiixsche of

Bourgondische pap kan bespniten, maar dat bij bespuiting

van bebladerde appelboomen de kans op het „verbranden" van

het blad nogal groot is ; dat sommige varieteiten van kruisbessen

eene bespuiting met Californische pap of eene bestuiving met
zwavel zeer goed verdragen, maar dat bij andere varieteiten

spoedig na behandeling met deze middelen het blad bijkans ge-

heel afvalt. Deze feiten zijn met zekerheid geconstateerd, maar
nog niet, of althans nog niet voldoende verklaard.

29. Middelen tegen wespennesten in den grond. In de ,,Geisen-

heimer Mitteilungen uber Obst- und Gartenbau", van Januari

1922 wordt tegen de in den bodem nestelende wespen aanbevolen,

's morgens in de vroegte of 's avonds even voor zonsondergang,

wanneer de wespen alle binnen zijn, in het gat, dat toegang

tot het nest geeft, goed heet gemaakte teer of heet gemaakt
carbolineum te gieten. De wespen worden daardoor gedood,

of wanneer bij sommige alleen de vleugels mochten zijn

aangeraakt, dan worden deze wespen verhinderd, weer uit het

nest te kruipen. (Overigens kan men ook met succes 's morgens

of 's avonds eene kleine hoeveelheid benzine of nog liever

zwavelkoolstof in het vlieggat gieten; dan moet echter dit

laatste worden dicht gemaakt, omdat het de damp is, die zicl>

uit de vloeistof ontwikkelt, welke de wespen doodt ; en die damp
moet, om de gewenschte uitwerking te hebben, niet naar de

buitenlucht kunnen ontwijken.)

J. RiTZEMA Bos.
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DE PLANTENETENDE INSECTEN EN HUNNE
VIJANDEN.

Onlaags kwam mij eene brochure onder de oogen over de
macht van 't kleine, waarin een zin van den volgenden inhoud
mijne aandacht trok: „Als de insecten hunne onderlinge worste-

lingen maar een jaar konden staken, dan werd de menschheid
met toebehooren van de aarde weggegeten." Ook heb ik wel
eens de stelling verkondigd gezien: ,,Geen sluipwespen, geen
vegetatie, geen dieren, geen menschen."
Het zij mij vergund te dezer plaatse beide punten aan eene

nadere beschouwing te onderwerpen.

Gesteld, dat het mogelijk ware de natuurlijke vijanden der

plantenetende insecten voor een deel uit te schakelen en dat men
volgens laatstgenoemde stelling alleen de sluipwespen en vol-

gens cerstgenoemde alle entomophage insecten van het wereld-

tooneel kon doen verdwijnen. Wat zou daarvan het gevolg wezen ?

In beide gevallen zoude het aantal plantenetende insecten op
schrikbarende wijze toenemen en zouden dientengevolge ontzag-

lijke verwoestingen in de plantenwereld worden aangericht. De
vraag echter of ons inderdaad zoo'n geweldige catastrophe als de

hierboven aangeduide te wachten zoude staan, een natuurramp,
welke het aspect van den aardbodem dermate zoude veranderen,

dat het voortbestaan van mensch en dier onmogelijk werd,

zoude eerst dan bevestigend beantwoord kunnen worden,
indien tegolijkertijd ook de overige insectenplagen afwerende
factoren buiten werking konden worden gesteld.

Inderdaad zijn het meestal entomophage insecten en wel

hoofdzakelijk de hiervoor reeds genoemde parasitisch levende

sluipwespen, welke bij eene sterke vermeerdering van een plan-

tenetend insect den voornaamsten remmenden factor vormen.
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Mij zijn dan ook meerdere gevaUen bekend, waar insectenplagen

alleen door de werkzaamheid van sluipwespen in bedwang
werden gehouden.

Een uitnemend Duitsch natuuronderzoeker en geleerde, de

opperhoutvester Von Bulow—Rieth, noemde de sluipwespen

en parasietvliegen „Die Schutzengel unserer Kienwaldungen".

Deze qualificatie lijkt mij, voor zoover het de sluipwespen be-

treft, volkomen juist; wat echter laatstgenoemden aangaat,

zoo zijn verscheiden onderzoekers van den lateren tijd de mee-

ning toegedaan, dat de parasietvliegen in de huishouding der

natuur over 't algemeen meer de rol spelen van opruimers,

dan die van parasieten. Men is namelijk van meening, dat de

parasietvliegen alleen in meerdere of mindere mate ziekelijke,

toch reeds ten doode gedoemde, insectenlarven aantasten, in

welk geval de aanwezigheid van een groot aantal parasietvliegen

in een aangetast gebied slechts te beschouwen zoude zijn als

een teeken, dat zich daar reeds veel zieke rupsen bevinden.

Oorzaak en gevolg zouden hier licht met elkander kunnen
worden verward.

De in vakkringen wel bekende Duitsclie dipteroloog W. Baer
schrijft in den aanhef eener verhandeling over de oeconomische

beteekenis van de parasietvliegen i)
: ,,.Die Tachinen bilden ....

Ausser bei ihnen hat sich nur einmal noch in den Heerscliaren

der Insektenwelt das Schmarotzertum ebenso im grossen aus-

gebildet: bei den Schlupfwespen. Wahrend jedoch die letzteren,

den wehrhaften Hymenopteren angehorig, sich aus Raub-
insekten zu Parasiten entwickelt haben, sind die Tachinen aus

Saprophagen hervorgegangen. Die durch Kopf- und Fuss-

losigkeit characterisierten Maden der Fliegen sind zunachst auf

mundgerechte Nahrung angewiesen, wie sie Faulnisstoffe bieten

und offenbar von da aus auf dem Wege der BrutiDflege, die sich

zuerst den Beutestiicken von Raubinsekten zuwandte, zu

Angriffen auf noch lebende Wesen gelangt." Ik houd het voor

niet onwaarschijnlijk, dat de parasietvliegen haar oorspronkelijke

functie niet geheel ontgroeid zijn, en dat zij niet voor voile

parasieten mogen worden aangezien. Ik laat deze groep daarom
hier buiten beschouwing.

De overige entomophage insecten, welke hoofdzakelijk tot

de roofinsecten behooren, zooals loop- en klimkevers, lieven-

heersbeestjes, libellen, gaasvliegen, zweefvliegen, roofvliegen,

wijders graafwespen en nog andere eene soortgelijke levenswijze

1) Zie „Zeitschrift fiir anpewandte Entomologie" van Februari
1920, Band 6, Heft 2.
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voerende insecten, dragen zeer zeker hun deel er toe bij de ver-

meerdering der voor onze cultuurgewassen schadelijke soorten

binnende perken te houden; evenwel is de rol, die zij als nuttige

insecten vervullen, bij lange niet zoo belangrijk als die der

sluipwespen.

Verder zijn niet te onderschatten medestrijders bij inseoten-

plagen de vogels. Vooral de insecteneierenetende onder hen
bewijzen den landbouw belangrijke diensten. Evenwel dragen

de vogels er over 't algemeen meer toe bij eene sterke vermeer-

dering van schadelijke insecten te voorkomen, dan dat zij in

belangrijke mate deel zouden nemen aan de beteugeling van
reeds bestaande plagen. Waar beide optreden, moeten, zoodra

eene opkomende plaag al een eenigermate uitgebreid gebied

omvat, de vogels het al spoedig tegen de sluipwespen afleg-

gen; laatstgenoemden bezitten xiamelijk een naar evenredigheid

veel krachtiger voortplantingsvermogen, eene eigenschap waarin

zij bovendien soms ook hare hospites nog bij verre overtreffen.

Men bedenke, dat er sluipwespensoorten zijn, bij welke honder-

den, bij enkele zelfs tot twee duizend stuks zich liit een enkel

woondier kunnen ontwikkelen. Daar waar sluipwespen eene rol

te vervullen hebben, zal de oeconomische beteekenis der vogels

verminderen, naarmate eene plaag aan intensiteit en uitbreiding

toeneemt: een feit, dat trouwens ook reeds door andere onder-

zoekers is opgemerkt.

Nu zouden weinig kritische vogelliefhebbers allicht in 't mid-

den kunnen brengen, dat, als er in de bosschen maar wat meer
nestkastjes werden aangebracht, de vogels zicb dan wel veel

sneller zouden vermeerderen. Dit argument lijkt, oppervlakkig

beschouwd, zeer logisch. Het gaat echter niet altijd op, want wat
baat het als er ergens overvloedig gelegenheid tot nestelen be-

staat, wanneer op zulke plaatsen in normale tijden slechts voor

een gering aantal vogels voedsel aanwezig is, eene omstandigheid,

welke juist in door plagen geteisterde streken zich veelal voor-

doet en wel voornamelijk daar waar eenzijdige cultuur toepassing

vindt. Immers vormen de plantenetende insecten het hoofd-

voedsel voor de in zulk een gebied gewenschte vogels en zijn eerst-

genoemde in streken met meer gemengde beplanting in grootere

verscheidenheid en daardoor in den regel ook in grooter aantal

aanwezig. Onder de plantenetende insecten bezitten slechts

enkele de eigenschap zich onder bepaalde omstandigheden ge-

makkelijk te vermeerderen.

Hiervoor wordt echter een samenloop van factoren vereischt,

welke zich slechts bij uitzondering voordoet.

Alle onderzoekers zijn het er over eens, dat juist de schadelijke
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soorten, zooals de nonvlinder, de processierups, de gestreepte

dennenrups, in normale tijden schaarsch, in sommige jaren

zelfs zeer schaarsch zijn. Al wordt ook in streken, weike meer

dan andere aan plagen onderhevig zijn, voor voldoende broed-

gelegenheid gezorgd, zoo zullen in zulke gewesten om voor-

noemde redenen de insectenetende vogels in normale tijden

slechts in min of meer beperkten getale vertegenwoordigd

zijn. Of het aanbeveling verdient in bepaalde streken het

aantal vogels jaar in jaar uit door bijvoedering op een zeker

peil te houden lijkt mij, wegens de daaraan verbonden kosten,

twijfelachtig, vooral wanneer men deze methode op eeniger-

mate uitgestrekte terreinen zoude willen toepassen. Zooals hier-

voor reeds is aangeduid, zal eerst dan, wanneer door een toe-

valligen samenloop van omstandigheden eene sterke vermeer-

dering van een insect heeft plaats gehad, welke door de ter

plaatse aanwezige natuurlijke vijanden niet is kunnen worden
tegengehouden, het aantal vogels zich kunnen uitbreiden, wat
echter meestal niet snel genoeg zal kunnen geschieden om het

zich in verhouding veel sneller vermenigvuldigende schadelijk

insect in te halen en binnen de grenzen terug te brengen.

Daar tegenover staat, dat waar het geldt de bestrijding van
meer gelocaliseerde plagen, sommige vogelsoorten groot nut
kunnen stichten. Als voorbeeld noem ik eene plaatselijk sterke

vermeerdering van het bladrollertje Tortrix viridana L., dat

dikwijls alleen, maar ook wel in vereeniging met andere Tortri-

ciden nog voor de zomer zijn intrede heeft gedaan, eikeboomeii

geheel kan ontbladeren.

Herhaalde malen ben ik in de gelegenheid geweest, van uit

mijne temidden van eikenbosschen gelegen woning, waar te

nemen, hoe zwermen kauwen en spreeuwen van elders kwamen
aanvliegen en in korten tijd de aangetaste boomen — meestal

bepaalde de schade zich tot een beperkt aantal exemplaren —
van rupsen wisten te zuiveren. Ook bij meer uitgebreide insecten-

plagen kunnen spreeuwen en kauwen oader de rupsen en poppen
terdege huishouden, echter, zooals reeds gezegd, meestal slechts

plaatselijk.

Bij eene sterke vermeerdering van insecten, welker larven

onder den grond leven, zooals die van den meikever, van knip-

torren (ritnaalden), langpootmUggen (emelten), valt doorgaans

op medewerking van parasitaire insecten of van roofinsecten

niet te rekenen. Ook hier kunnen de vogels ons bij de bestrijding

behulpzaam zijn.

Dat de vogels tal van species tellen, die afkeerig zijn van be-

haarde rupsen, is wel reeds voldoende bekend. Zoo worden de
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schadelijke rupsea van den nonvlinder, bastaardsatijnvlinder,

plakker, wilgenspinner, witvlakvlinder, alsook de ringelrups en

de roodstaart, welke alle in meerdere of mindere mate behaard

zijn, slechts door enkele vogelsoorten, zooals koekoek, spreeuw,

verschillende meezen, gegeten. Hetzelfde geldt voor de eiken

processierups, die niet alleen schadelijk is omdat zij de eike-

boomen ernstig kan beschadigen, maar welke bovendien wegens

de prikkelende eigenschappen van hare haren, gevaarlijk is

voor mensch en dier.

In het jaar 1908 heerschte er in 't Zuiden van Nederland

eene nonvlinderplaag, een viertal jaren later had in den Haag
en omstreken eene sterke vermeerdering van den witvlakvlinder

(Orgyia antiqua L.) plaats en in 1914 werden de in de provincie

Grelderland gelegen Elspeter bosschen in hevige mate aangetast

door den roodstaart : de sterk behaarde rups van den beuken-

spinner (Orgyia pudibunda L.). Herhaalde malen heb ik de ge-

teisterde streken bezocht, maar met uitzondering van enkele

zwermen spreeuwen, die men hier en daar zag neerstrijken, is

mij van eene bijzondere activiteit van vogels niets gebleken.

Ook vermogen insectenetende zoogdieren bij plagen eenig

gewicht in de schaal te leggen.

Strenge konde kiinnen de meeste insecten in de verschillende

stadien, waarin zij den winter doorbrengen, zeer goed verdragen.

Ook die, welke reeds als larve binnen de eierschalen aanwezig

zijn en op het punt staan van iiit te komen, zijn tegen lage tem-

peratuur in den regel vrij goed bestand. Hebben de larfjes echter

eenmaal de eierschalen verlaten, dan zijn ze in de eerste dagen

zeer gevoelig voor weersinvloeden. Voor hen verderfelijk zijn nat

en koud weer; vooral door nachtvorsten wordt in de meeste

jaren groote sterfte onder de jonge rupsea teweeg gebracht.

Ook tijdens de vervellingen en kort daarna zijn de rupsen,

zelfs al naderen zij haar vollen wasdom, zeer gevoelig voor

ongunstige weerstoestanden. Verder weten wij, dat, tengevolge

van ongunstig weer, rupsen ontvankelijk kunnen worden voor

parasitaire ziekten, zooals klimziekte, slapzucht enz., welke

in sommige jaren zoo'n omvang aannemen, dat door haar alleen

al plagen in korten tijd tot staan kunnen worden gebracht.

De invloed van het weer op het ontstaan en voortduren van
plagen is zeer groot, grooter nog dan de werkzaamheid van alle

vijanden in de dierenwereld tezamen. Zooals in den aanvang
reeds gezegd, kan eene sterke vermeerdering van een schadelijk

insect slechts plaatsgrijpen, wanneer de weersgesteldheid mede-

werkt en ook dan alleen kan zij blijven voortduren.

Summa summarum zijn er heel wat factoren, die bijdragen
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tot de instandhouding van het biologisch evenwicht in de

natuur, tevens tot herstel er van, wanneer het eenmaal vei*-

broken is.

Hoewel dus de entomophage insecten en onder hen in de

eerste plaats de sluipwespen als verdelgers van plantenetende

insecten eene voorname rol vervuUen, mag de invloed der andere

factoren op het ontstaan en het verloop van plagen vooral niet

worden onderschat.

C. A. L. Smits van Burgst,
Beeh, gem. Prinsenhage.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

30. De inwerking van uitwendige factoren op het geslacht van

de bietenaaltjes. In ..Landwirtschaftliche Jahrbiicher" 1920,

Bd. 54, biz. 769—791 komt eene verhandeling voor van E. Molz,

getiteld: „Versuche zur Ermittlung des Einflusses ausserer

Faktoren auf das Geschlechtsverhaltnis der Riibennematoden".

De resiiltaten van zijn onderzoek toonen aan, dat de verhouding

tusschen het aantal mannetjes en wijfjes van het bietenaaltje

in sterke mate afhankelijk is van de factoren, welke inwerken op

het gewas, waarop de parasiet leeft. AUe omstandigheden, die

de planten in eene gunstige conditie brengen, zoodat de wortels

vele voedende stoffen bevatten, werken het ontstaan van vele

wijfjes in de hand; terwijl de omstandigheden, die op de planten

ongunstig inwerken, zoodat zij in de wortels weinig voedende

stoffen bevatten, het ontstaan van vele mannetjes met zich

meebrengen. Zoo vindt men op zeer sterk besmetten grond, die

rijk met stikstof en humus gemest is, vele wijfjes aan de wortels,

terwijl men op gelijken grond, die zeer weinig is bemest, of waar

de planten dicht bijeen staan, zoodat zij onvoldoende assimi-

leeren, aan de wortels slechts betrekkelijk weinig wijfjes vindt,

aangezien de meeste daarin aanwezige larven zich tot mannetjes

ontwikkelen. 't Laatste is ook het geval wanneer men de planten

overmatig sterk met gier heeft overgemest, waardoor hare ge-

zonde ontwikkeling werd benadeeld. Teelt men twee maal

achtereen op een sterk besmet terrein suikerbieten, dan ont-

wikkelen zich het eerste jaar naar verhouding veel meer wijfjes,

het tweede jaar meer mannetjes. Op hetzelfde terrein vormen zich

bij suikerbieten meer wijfjes, bij voederbieten meer mannetjes.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met wat men bij vele
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andere dieren, o.a. bij insekten, heeft waargenomen, n.l. dat bij

krachtige voeding de meeste larven zich tot wijfjes ontwikkelen,

terwijl bij nauwelijks voldoende voeding meer mannetjes ont-

staan. Daar bij het ontstaan van weinig wijfjes de voortplanting
der aaltjes minder wordt, zal dus de bodembesmetting ver-

minderen, wanneer het gewas in min giinstige omstandigheden
verkeert.

31. Bijdrage tot de kennis van de tuinvliegmug {Bibio hortu-

lanus L.) E. Molz heeft in „Zeitschrift fiir angewandte Ento-
mologie" (Bd. 7, 1920, biz. 92—96) eenige mededeelingen gedaan
omtrent Bibio hortulanus, welker larven, zooals bekend is, ge-

woonlijk van gestorven plantendeelen in de aarde leven, maar
soms levende onderaardsche plantendeelen aantasten. Uit de
mededeelingen van iVIoLZ blijkt dat de larven van de tuinvlieg-

mug ook aardappelen kunnen aantasten, maar alleen op die

plaatsen, waar de schil gewond is. De vreterij begint dan bij

de wonde en wordt van daar onder de schil voortgezet. Deze
beschadiging van aardappelen greep in het door Molz bedoelde
geval voornamelijk plaats op j)lekken, die met paardemest
warenbemest. Toenin het volgende najaar op het bedoelde aard-

appelveld wintertarwe was gezaaid, werden in November de
in den bodem liggende graankorrels door de vliegmuglarven uit-

gevreten. Met rottekruid (arsenigzuur) vergiftigde aardappel-

schillen werden met succes tegen deze larven aangewend.

32. lets over de leefwijze en de voortplanting van Microgaster

{Apantheles) glomeratus L. Dit is de algemeen bekende sluip-

wesp, die in aanzienlijk aantal in de gewone koolrups parasiteert

en waarvan de larven uit de volwassen rups naar buiten kruipen

om spoedig daarna geelachtige coconnetjes te spinnen, die men
dan later aan weerskanten van de uitgevreten rups, of als deze op
den grond is gevallen, in hoopjes tegen boomstammen, schuttin-

gen, muren, enz. vindt. Adler deelt omtrent deze sluipwesp

eenige belangrijke waarnemingcn mee in ,,Aus der Natur",
1920, 16er Jahrg. Heft 7, bl. 236—243. De vrouwelijke Micro-
gaster glomeratus legt hare eieren nooit in volwassen of reeds

behoorlijk gegroeide koolrupsen, maar alleen in zulke, die pas
kort geleden uit de eischaal zijn gekropen. Zoolang n.l. de jonge

rupsjes zich nog met de eischaal voeden, zijn zij vatbaar om
door de vrouwelijke Microgaster van eieren te worden voorzien,

maar niet meer zoodra zij beginnen bladsiibstantie op te nemen,
De sluipwesp is n.l. bang voor den vloeibaren, groenen darm-
inhoud, dien de rups uitstoot, zoodra zij haar aanvalt; wordt
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zij daarmee bevuild, dan tracht zij er zich van te reinigen.

33. Aantasting van rapen door Peronospora parasitica. Deze
zwam tast, zooals algemeen bekend is, koolsoorten en andere

nauwverwante Cruciferen aan. In de eerste plaats wordt zij

zeer schadelijk aan jonge plantjes, die nog maar enkele bladeren

bezitten; deze plantjes worden door de zwam in korten tijd

gedood. In de tweede plaats tast zij ook oudere en geheel

volwassen bladeren aan, die echter gewoonlijk slechts betrekke-

lijk kleine zieke plekken krijgen. In de derde plaats tast zij den
bloemstengel aan, die in sterke mate hyj)ertrophie gaat vertoonen

:

deze Stengel zwelt zeer sterk op en kronkelt zich been en weer;

van de bloem- en vruchtvorming komt niet veel terecht. Bij

La Fayette (Indiana, V. S. van Amerika) bleken ook de geoogste,

ten deele reeds verkochte rapen [Brassica rapa) aangetast te

zijn door Peronospora parasitica.Vam uit de stengelbasis strekten

zich licht- of donkerbruine, zelfs zwarte vlekken en strepen in

het vleesch van de raap uit. De zwam bracht aan de doorsnee-

vlakte van zulke plekken conidiendragers met conidien voort,

waarmee men jonge plantjes van Brassica rapa en van Cheiran-

thus Cheiri (muurbloem) kon besmetten. („Phytopathology",

1920, biz. 321, 322).

34. De Cacaothrips {Heliothrips rubrocinctus Giard), die in vele

streken van tropisch Zuid-Amerika veel schade aan de Cacao-

kultuur toebrengt, komt ook in Suriname voor. Bulletin nr. 44

(Augustus 1921) van het Departement van den Landbouw in

Suriname bevat eene verhandeling van A. Revise over de

Cacaothrips, met 20 platen en eenige tekstafbeeldingen. Het werk
geeft allereerst een overzicht van het voorkomen en schadelijk

optreden van de Cacaothrips in Suriname en in andere tropische

landen, — verder eene nauwkeurige beschrijving van het vol-

wassen insekt en van zijne ontwikkeling, — eene uitvoerige be-

spreking van den levensduur, de vooi-planting, de afhankelijk-

heid van uitwendige omstandigheden, de voedselopname, de

verbreiding der plaag. Ook de schade en de bestrijding worden
uitvoerig behandeld. Het is mij niet mogelijk, den inhoud van
het 214 bladzijden groote werk hier uitvoeriger te bespreken.

35. Een middel ter voorkoming van sterke wespenvermeerdering.
Dr. J. Th. Oudemans te Putten heel't eenige maanderi geledcn in

„De Levende Natuur" een verzoek geplaatst tot het ontvangen
van mededeelingen omtrent het veelvuldig voorkomen in 1921

van wespen in ons land, en geeft nu in ditzelfde tijdschrift van 1
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Maart 1922 een verslag van de resultaten der door hem ingestelde

enqiiete. Hij komttotde conclusie, dat vrij wel overal in onsland

in 1921 de wespen veeltaltijker waren dan in andere jaren, en dat

in 't algemeen bij de sterke wespenvermeerdering die soorten

eene rol speelden, welke „grondnesten" maken en niet die, welke

„boomnesten" vervaardigen ; dat inzonderheid Vespa ger-

manica en Vespa vulgaris de soorten waren, die bij de wespen-

vermeerdering op den voorgrond traden; hij beschrijft de schade

en den overlast, door de wespen teweeg gebracht; en ten slotte

bespreekt hij een middel om sterke vermeerdering van wespen
te voorkomen. „Men bedenke" — aldus schrijft Oudemans —
„dat in het najaar alle wespen tegronde gaan, behalve denieuwe
koninginnen, die op beschutte plaatsen overwinteren. Dit zijn

o.a. die groote exemplaren, welke zich soms in het late najaar

in onze woningen vertoonen, waar zij dan een winterkwartier

zoeken. In het voorjaar treft men ze op allerlei bloemen aan
en valt het allicht op, dat zij niet zoo vlug zijn als de zomersche

werksters; geen wonder, want onze koninginnen dragen de kie-

men van een geheele bevolking met zich mede. Uit elke in het

voorjaar aanwezige wesp kan dus, als zij niet te gronde gaat,

een geheel nest ontstaan, dat in den nazomer duizenden be-

woners herbergt. Doodt men dus in Mei en Junizooveelmogelijk

de wespen, dan heeft men de zekerheid, dat die althans geene

nesten zullen doen ontstaan. Natuurlijk gaan er door allerlei

oorzaken in de natuur, zonder ons ingrijpen, ook vele te

gronde, doch, men ziet het : in de „wespenjaren", als de om-
standigheden gunstig zijn, dan kan zich een echte „plaag"

ontwikkelen.

„Nu heb ik opgemerkt, dat de wespen buitengewoon gaarne

de rose bloempjes van de Sneeiiwbes of het Radijsboompje,

Symphoricarpus racemosus, bezoeken, en daar dit een heester is,

die in slechts weinig tuinen ontbreekt, heeft men daarin een

object, dat ons in de gelegenheid stelt, ons met geringe moeite

van een groot deel der wespenkoninginnen te ontdoen en daar-

mede van vele toekomstige wespennesten. Het best gebruikt

men daartoe een klein model vlindernetje ; men vangt daarmede
de wespen op de bloemen en doodt ze door een druk met den

voet. Op die wijze heb ik eens op een dag meer dan honderd
wespenkoninginnen onschadelijk gemaakt. Het is geen aange-

naam werk, althans niet voor een natuurliefhebber, doch men
meet wel ingrijpen om zich te verdedigen. Houdt men het vangen
geregeld eenige weken vol, althans bij gimstig weer, dan kan men
zeker zijn, in zijne naaste omgeving het aantal wespennesten

in hooge mate te hebben beperkt."
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36. Eenige onderzoekingen omtrent den invloed van verschil-

lende factoren op de infectie van selderie door Septoria Apii.

In ^Bulletin Torrey Botanical Club"', -IS, (1921), biz. 1—29,
komt eene verhandeling voor van H. E. Thomas, getiteld: ,,The

relation of the health of the host and other factors to the infec-

tion of Apium graveolens by Septoria Apii". Deze zwam, die

de oorzaak is van de bladvlekziekte der selderie, en welke ook

hier te lande zeer veel schade doet, is in haar parasitair optreden

van verscheiden factoren afhankelijk. Zij blijkt, volgens de onder-

zoekingen van Howard, de peterselie niet aan te tasten, ofschoon

andere waarnemers meenen te hebben vastgesteld, dat dit wel

het geval is, Misschien heeft zich een bepaalde vorm van Sej^toria

Apii geheel op het leven op selderie gespecialiseerd. Ook hier

te lande ziet men deze zwam geregeld de selderie aantasten

en niet de peterselie. Zoowel de knolselderie als de bladselderie

heeft van de Septoria-ziekte te lijden; sommige varieteiten zijn

meer vatbaar dan andere, maar geen enkele selderievarieteit

is geheel onvatbaar. De bleekselderie wordt zeer sterkaangetast,

inzonderheid ook de gele zelfbleekende soort. Alle omstandig-

heden, die den groei van de selderieplant bevorderen, bevorderen

eveneens hare vatbaarheid voor besmetting door Septoria.

Potproeven wezen uit, dat eene bemesting met Chilisalpeter,

waardoor de groei der selderie verhoogd wordt, de vatbaarheid

der planten meer dan verdubbelde. Bemestingen met calcium-

sulphaat en met calciumhydroxyde verminderden de vatbaar-

heid eenigszins. Overbemesting met schapenmest vergrootte

weer de vatbaarheid. De meerdere of mindere vatbaarheid werd
bepaald naar het gemiddelde aantal vlekken per blad en naar

de grootte der vlekken, waarvan de middellijn varieerde tusschen

1.01 m.M. en 2.64 m.M. Planten, die ernstig door het wortel-

aaltje (Heterodera radicicola) waren aangetast, waren onder de-

zelfde omstandigheden minder vatbaar dan die, welke niet of

zeer weinig door dezen Nematode aangetast waren. Geetioleerde

planten zijn minder vatbaar dan normale planten. Het jonge

blad kan worden aangetast zoodra het zichtbaar wordt. Bladeren,

welke nog in het tijdperk van groei verkeeren, zijn meer vatbaar

dan die, welke reeds volgroeid zijn. Maar hoe ouder het blad is,

des te eerder sterft het gezonde bladweefsel tusschen de blad-

vlekken af, en des te grooter zijn ook de bladvlekken zelve, al

is hun aantal geringer dan bij in hunae jeugd aangetaste bla-

deren. —

37. lets over vlekken op bladeren, veroorzaakt door het para-

siteeren van Botrytis cinerea. In de „Gartenflora", deel LXI,
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1921, biz. 13— 19 komt een artikel voor van W. Gleisberg over

eene Botrytis-ziekte van Primula-hld.deren. Op bladeren ven

verschillende Primula's (P. Kaschmiriana, P. Veitchii,

P. veris) trof de sclirijver bruine vlekken aan, soms scherp

omlijnd en geisoleerd, soms met andere dergelijke vlekken samen-
smeltend. Het bleek dat op de plaats van sommige van die vlek-

ken de afgevallen en half vergane bloesems waren vastgekleefd

van eene Robinia pseudacacia, die dicht bij de Primula's stond.

Op de onderzijde van de bruine bladvlekken verschenen de

conidien-dragers van Botrytis cinerea, van welke zwam het

mycelium woekerde in de bladeren zelve. Deze zwam had zich

gevestigd in de afgevaUen Robinia -bloesems, en was van deze uit

in het bladweefsel van de Primula's overgegaan; zij leefde dus

eerst saprophytisch en nam later eene parasitische natuur aan.

De Robinia -hloesems waren ook gevallen op bladeren van klimop

en op naalden van Picea pungens en Abies concolor; maar deze

vertoonden geen Botrytis-iniectie op de plaatsen, waar de bloe-

sems vastkleefden. —
In „Gartenflora", LXX, biz. 48—50 heeft H. PAPEgelijksoor-

tige ervaringen meegedeeld als Gleisberg. Na eene regen-

periode in het begin van September vertoonden de bladeren

van Nicotiana rustica en Nicotiana tabacum droge, bruine vlek-

ken op die plaatsen, waar een afgevallen bloemkroon van dezelfde

plant was neergevallen en blijven liggen. De stervende en af-

gestorven bloemkronen waren vrij dicht bezet met het mycelium
en de conidiendragers van Botrytis cinerea ; het mycelium ging over

in de bladeren der tabak en der boerentabak en veroorzaakte

de bruine plekken, waarop soms de Botrytis-iruciAiicsitie ver-

scheen, die in ieder geval zich vertoonde zoodra men de gevlekte

bladeren een of twee dagen lang in eene vochtige atmospheer

bracht.

38. Enkele waarnemingen over den bladrandkever {Sitones

lineatus L.). Mej. Dorothy J. Jackson, wier onderzoekingen

over den bladrandkever ik reeds vroeger heb ter sprake gebracht

(zie „Tijdschrift over Plantenziekten", XXVII (1921), ail. 2, biz.

28), heeft in de „Annals of Applied Biology" (vol. IX) van

April 1922, biz. 69—71, nog eenige mededeelingen over dit

insekt gepubliceerd, voornamelijk over de schade, die het aan

klaver en lucerne teweeg brengt. Hare waarnemingen hebben

betrekking op Kent. Tengevolgo van de langdurige droogte

gedurende den zomer van 1 92 1 groeide de tweedc snede van de

klaver en lucerne zeer slecht, en toen werden de bladeren van

de klaver- en lucerneplanten afgevreten, zoodat er nauwelijks
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meer dan de middennerf der blaadjes overbleef. De schade

was het grootst in die klaver- en lucernevelden, welke grens-

den aan velden, waar erwten en boonen werden verbouwd,

welke op dien tijd voor 't grootste gedeelte werden geoogst. De
larven der bladrandkevers hadden aan de wortels der erwten

en boonen geleefd en de jonge kevers waren nu op de

klaver overgegaan. — De jonge klaver, die tusschen het

graan was opgekomen, werd insgelijks ernstig beschadigd; bij

sommige plantcn wa^ de rand der blaadjes op de bekende

wijze aangevreten, bij andere werden de bladeren geheel opge-

vreten. Op de velden, waar het graan reeds geoogst was, was

de klaver ten gevolge van de meerdere droogte minder gegroeid

en leed zij het meest onder den aanval der kevers. De vreterij

had voornamelijk plaats 's avonds en bij nacht. Mejuffrouw

Dorothy J. Jackson neemt aan, dat de bladrandkevers niet

dan bij uitzondering als larven aan de wortels van klaver en

lucerne eten, maar bijkans altijd in 't midden van den zomer
van velden, waar erwten of boonen werden geteeld, op de klaver

overgaan.

39. Een nieuwe soort van aaltjes, die de aardappelen aantast.

Aan de ,,Revue horticole'"' van Augustus 1921 ontleen ik de

volgende mededeeling van F. Tesxier. De bekende nematoloog

(aaltjeskenner) ]SI. A. Cobb te Washington heeft een nieuw

soort van aaltjes in de aardappelen ontdekt. door hem genoemd
Tylenchus 'penetrans, waarover hij mededeelingen heeft gedaan

in het „Journal of Aricultural Research". Dit aaltje bleek

hem voor te komen in verschiUende streken van Amerika met
zeer verschillend klimaat (Florida, Georgie, Noord-Carolina,

Michigan, New York). De aangetaste aardappelen hebben

aan hunne oppervlakte zeer kleine puistjes. leder puistje ver-

toont een zeer klein gaatje, waardoor het aaltje naar buiten is

gekomen om daarna een anderen aardappel aan te tasten. Wan-
neer de infectie ernstig is, is het aantalpuistjes zeer belangrijk;

verschiUende puistjes smelten dan samen, en de geheele opper-

vlakte van den aardappel wordt rim.pelig. De groei der aard-

appelen kan er door worden verminderd, en het kan zijn, dat

de aardappelen zeer klein blijven en er zeer onooglijk uitzien.

De bedoelde parasiet tast ook de wortels van de viooltjes

aan en kan de kultuur van dit gewas zeerbenadeelen. Overigens

schijnt Tylenchus 'penetrans slechts een klein aantal soorten

van planten aan te tasten. Dit aaltje heeft, evenals het

stengelaaltje, eene lengte van ongeveer een m.M. In Europa
schijnt het nog niet te zijn waargenomen, maar het spreekt
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vanzelf, dat het daarheen gemakkelijk met aardappelen zou

kunnen worden vervoerd; en daar het in streken van zeer ver-

schillend klimaat kan leven. zou het allicht ook in ons werelddeel

kannen aarden.

40. Bestrijding van rondknop in zwarte bessen.In ,,the Garden"
van 24 Dec. 1921 komt op biz. 656 eene mededeehng voor van
A. H. Pearsox omtrent het gebruik van eene oplossing van zach-

te zeep met quassia als bestrijdingsmiddel van rondknop. De
schrijver meent echter dat de zeep het ook alleen wel zal doen;

dat echter toevoeging van quassia gewenscht is, wanneer
men tevens bladluizen wil bestrijden. Hij heeft verschillende

kweekers gesproken, wien het gelukt was, de rondknop geheel

baas te worden door eene herhaalde besjDuiting met zeep- en

quassia-oplossing. Om goed succes te hebben, moet men de

zwarte bessenstruiken tusschen den tijd van het opengaan der

knoppen en Juni (den tijd, waarin de mijten de rondknoppen
verlaten en zich langs de twijgen naar de jonge knoppen begeven)
elke 7 a 10 dagen bespuiten.

41. Keukenzout als middel tegen meeldauw in rozen. In „Onze
Tuinen"' van 27 Januari 1922 komt eene mededeehng voor,

luidende: „De heer C. F. Dienema^^x schrijft in de ,,Rosen-

Zeitung" over de bestrijding van den meeldauw in de rozen,

hier te lande als „het Wit" maar al te goed bekend. Hij is eenige

dagen op reis geweest, komt thuis en ziet tot z'n sclirik dat zijne

twee-jarige wildelingen dik in 't wit zitten. Hij grijpt naar
den gieter, gooit daarin een handvol zout, vult hem vervolgens

met water, roert en roert, en begiet daarmede de zieke rozen-

zaalingen. De meeldauw verdwijnt en de planten groeien krach-

tig door. In de toekomst zal hij steeds dit middel te baat nemen
om het wit te bestrijden.

Wij meenen te weten, dat dit middel ook hier te lande met
succes gebruikt is: mededeelingen dienaangaande zullen wij

gaarne tegemoet zien."

42. Opmerkingen omtrent het gieten van palmen. In ,,der

praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau" van 17 November
1921 komt eene raadgeving voor omtrent het gieten van palmen.
De palmen, die in woonkamers worden gehouden, zijn steeds

door droge lucht omgeven ; dientengevolge zijn de bruine draden,

die den bladerkroon insluiten, zeer stijf, zoodat de bladeren niet

of niet dan gebrekkig uit hunne omhullingen te voorschijn kun-
nen komen. Daarom moet men bij het gieten steeds het water
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langs en in cle bladkroon laten loopen ; dan worden de boven-

vermelde bruine draden minder stijf, leniger en geven zij minder
belemmering voor het te voorschijn komen der bladeren. Palmen
hebben eene sterke beworteling, die maar al te vaak den aard-

kluit, waarin de plant staat, lostrekt van den wand van den pot.

Wanneer men dan de palm giet, dan loopt het water bijkans

zoomaar door de aldus ontstane holte been naar beneden en

door het gat in den bodem weg, zoodat het den indruk maakt,

alsof de plant reeds een overmaat van water heeft ontvangen,

terwijl in werkelijkheid de aardkluit, waarin de wortels zitten,

bijkans droog is gebleven. Men moet dan vooral den kluit goed

in den pot aandrukken, zoo noodig onder toevoeging van wat
aarde, eer men gaat gieten.

43. Ratten in vogelnesten. In ,,der praktische Ratgeber im

Obst- nnd Gartenbau" komt een artikel voor van Aug. Mein-

HARDT, waarin deze meedeelt, dat ratten en muizen soms gebruik

maken van vogelnesten om er in te huizen. De schrijver ontdekte

in November 1918 tusschen de takken van een wijnstok aan

den muur van zijn huis een oud vogelnest, waarin in den zomer

kneutjes hadden genesteld. Hij bemerkte, dat er leven in het

nest was, maar kon niet veronderstellen, dat er nog jonge

vogeltjes in zouden zitten. Bij nader onderzoek bleek hem, dat

het oude vogelnest met stukjes papier, houtwol en veeren was
opgevuld. Toen hij het nest ging betasten, kwam er een groote

rat nit te voorschijn. lets dergelijks overkwam hem vaker. De
schrijver meent, dat de ratten zich ook dikwijls in nesten ves-

tigen, waarin het broedsel nog aanwezig is, en dat zij dan de

eiercn of de jongen opeten.

44. Het nut der meeuwen. In de „Mitteilungen iiber die

Vogelwelt; Organ der Siiddeutschen Vogelwarte", 20er Jahrg.,

1922, biz. 100, komt eene mededeeling uit Liibeck voor, waarin

er op gewezen wordt, dat engerlingenschade daar vroeger zeer

weinig van beteekenis was, maar dat deze sterk is toegenomen

sedert de meeuwen daar oj) groote schaal worden weggeschoten

en de eieren in massa "s worden gezocht. Voorheen bezochten

tallooze meeuwen de versch geploegde akkers en haalden daar

een menigte engerlingen weg; nu verdwijnen de meeuwen, en de

engerlingenschade neemt schrikbarend toe.

45. Boschbescherming door vogelbescherming. In de „Mit-

teilungen iiber die Vogelwelt, Organ der Siiddeutschen Vogel-

warte", 20er Jahrg. 1922, biz. 10, wordt eene mededeeling uit de
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jjLandwirtschaftliche Presse" aangehaald, waaruit het nut van
vogelbescherming ten duidelijkste blijkt. De beuken in het

noordelijk van Eisenach gelegen Hainischwald werden in 1921

geweldig geteisterd door de roodstaartrups {Dasychira pudibunda)

waarover in „Tijdschrift over Plantenziekten", deel XX (1914),

biz. 115—140 eene uitvoerige bespreking voorkomt. De plaag ein-

digde op de grenzen van het Seebacher Wald, het terrein van het

Vogelbeschermingsstation van Freiherr Von Berlepsch. Terwij]

groote oppervlakten van het Hainischwald geheel en al waren
kaalgevreten, vertoonden alleen de randboomen van het See-

bacher Wald sporen van vreterij van de roodstaartrups. In dit

bosch hadden even goed als in de aangrenzende bosschen de

vlinders van dit insekt gevlogen; maar op dit terrein (waar

sedert jaren de vogels worden beschermd en waar de vogelstand

door de aanwending van kunstmatige nestjes, door het aan-

kweeken van vogelboschjes en door voeding van de vogels in

den winter zich sterk vermeerderd heeft) werden deze vhnders

bijkans alle door de vogels weggevangen, zoodat er slechts zeer

weinige overbleven, die eieren konden leggen. Enkele boomen
slechts vertoonden in hunne toppen de sporen van vreterij.

Het Seebacher Wald lag als een groen eiland tusschen de vol-

komen ontbladerde omringende bosschen in. Dit was ook reeds

in 1905 en in 1914 het geval geweest.

J. RiTZEMA Bos.

VERZOEK OM MEDEDEELING VAN BIJZONDERHEDEN,

WELKE DIT JAAR ZIJN WAARGENOMEN BIJ HET VEELVULDIG OPTREDEN
VAN Z. G. ONDERZEEERS BIJ AARDAPPELEN.

De aardappelen kwamen in het voorjaar van 1922 op verschillende

plaatsen onregelmatig op, welk verschijnsel vooral in de vroege teelt

is opgemerkt. Men vend veelal o]) de holle plekken de peters nog
terug in den grond met spruiten, die niet boven den grond gekomen
waren, maar waaraan zich reeds jonge knollen hadden gevormd. In

Noord-Holland worden zulke planten met den naam „onderzeeers"

aangeduid, ter^vijl dit verschijnsel in Zeeland ,,kinderen" genoemd
wordt.
Op den te Wageningen gehouden aardappeldag werd de wensche-

lijkheid uitgesproken, cm zooveel mogelijk ervaringen uit de praktijk

te verzamelen. In verband hiermede verzocht ondergeteekende aan

alle land- en tuinhouwers, die „onderzeeers" in hun cultuur hebben opge-

merkt, daarvan mededeeling te doen aan Prof. Quanjer te Wageningen

onder opgave van alle bijzonderheden, die voor de beoordeeling van het

verschijnsel van waarde kunnen zijn. In 't bijzonder is 't van belang op

de volgendc puntcn te letter :
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1. Aardappelsoort : Zijn tusschen verschillende soorten verschillen

in geneigdheid tot het vormen van onderzeeers op te merken geweest ?

2. Toestand van het gewas tvaarvan de poters afkomstig zijn: Zijn bij

eenzelfde soort verschillen opgemerkt in het aantal onderzeeers, die

toegeschreven kunnen worden aan verschil in plaats van herkomst
der poters of aan verschil in toestand van het gewas, Avaarvan deze
afkomstig zijn ?

3. Toestand bij den oogst in 1921 : Zijn tusschen gedeelten van een
partij. die op verschillende tijdstippen of in verschillenden toestand
zijn geoogst, verschillen in aantal onderzeeers opgemerkt ?

4. Behandeling, bewaring en spruiting: Is tusschen gedeelten van een
partij, die op verschillende Avijze zijn bewaard of wat de spruitvorming
en het afspruiten betr 'f t verschillend waren of die in eenig ander oj)-

zicht ongelijk behandeld zijn, onderscheid in aantal onderzeeers opge-
merkt ?

5. Poottijd: Is tusschen gedeelten van een partij die op verschillenden

datum zijn gepoot, onderscheid in aantal onderzeeers te bemerken
geweest; welke zijn die poottijden en heeft het in den tijd, die verliep

tusschen die poottijden, gevroren of gesneeuwd?

6. Plaats en grondsoort: Zijn er tusschen gedeelten van een partij,

die op verschillende plaatsen of verschillende grondsoorten zijn ge-

poot, verschillen in aantal onderzeeers op te merken geweest?

Bij de beantwoording van een of meer dezer punten dient steeds de
aardapjDelsoort vermeld te worden.

Indien het aantal en de beantwoording der vragen het trekken
van conclusies mogelijk maakt, zuUen deze t.z.t. in dit blad worden
gepubliceerd.
Waar het verschijnsel van onderzeeers dit jaar op verschillende

plaatsen zeer groote schade heeft veroorzaakt, wordt een ieder die

op dit gebied bijzondere ervaringen heeft opgedaan, welke kunnen
bijdragen tot een nadere kennis en het eventueel vinden van voorbe-

hoedingsmaatregelen dringend verzocht deze aan Prof. Quanjer te

Wageningen mede te willen deelen.

Den besturen van plaatselijke en andere land- en tuinbouworganisaties

wordt hierbij verzocht dit onderwerp op een hunner ledenvergaderingen,

aan de hand van bovengenoemde punten, te willen besprehen, en het resultaat

en eventiieele conclusies dezer besprekingen aan Prof. Qijanjer te willen

melden.

De Secretaris van het Centraal

Comite inzake keuring van gewassen,

J. J. KOESLAG.
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Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Acht-en-twintigste Jaargang — loe Aflevering — October 192a

OPMERKING
NAAR AANLEIDING VAN HET LAATSTE ARTIKEL OVER DEN INVLOED
VAN ENTING EN BASTAARDDEERING OP DE VATBAARHEID

VOOR PARASITAIRE AANTASTING ; MET BIJSCHRIFT.

Van den heer Leonard A. Springer te Haarlem ontving de

redactie het volgende schrijven

:

Haarlem, 22 Juli 1922.

Geachte Redactie.

In 't Maandblad der Vereeniging, 7e afl. 1922 vind ik op biz.

100 vermeld, dat Quercus phellos, geent op Q. ilex, resistenter

zou zijn tegen vorst dan op eigen wortel, en wel geent 16—17°

vorst kon verdragen, terwijl op eigen wortel slechts 7°.

Is dit niet een vergissing ?

Q. phellos is bij ons volkomen winterhard. Er zijn in ons land

exemplaren van ver over de 100 jaren oud, terwijl Q. ilex het

in ons land alleen uithoudt op beschutte plaatsen. Op vele plaat-

sen in ons land bevriest hij.

Q. phellos wordt op onze kweekerijen of wortelecht (uit ^aad)

of veredeld, op pedunculata of rubra gebruikt. Gee a kweeker

zal het in zijn hoofd halen phellos op Q. ilex te veredelen. Om
deze te vermeerderen, zet men ze op den wortel van pedunculata,

daar zaailingen jong nog meer te lijden hebben.

Hoogachtend,

Leonard A. Springer.

Naar aanleiding hiervan wil ik het volgende opmerken:
Aan de juistheid van de door den heer Springer medegedeelde

feiten valt natuurlijk niet te twijfelen. Het is mij niettemin ge-

bleken, dat ik juist geciteerd heb: Prof. H. Winkler wijdt in
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zijii „Untersuchungen iiber Propfbastarde" eenige bladzijden.

aan de veranderingen van de resistentie tegen koude. Op biz

136 vinden we in de eerste plaats eenige feiten, ontleend aan

Thouin, („Sur les greffes", Ann. du mus. d'hist. natur., T. 16,

1810). De zin, welke op Quercus betrekking heeft, luidt bij

Winkler aldus: „Un individu de chene a feuille de saule

{Quercus phellos L.), greffe sur I'yeuse [Quercus ilex), a supporte

sans abri, 16 a 17 degres de froid prolonges pendant cinq jours,

et des individus de la meme espece, venue de graines, sont morts

a 7 degres et demi de gelee."

Ik heb het oorspronkelijk artikel van Thotjix niet tot mijn be-

scliikking, zoodat ik niet kan nagaan of het citaat geheel overeen-

stemt met het origineel. Aangenomen, dat dit het geval is, zijn

eenige verschillende veronderstellingen mogelijk:

le. Dat in Frankrijk de verhoudingen anders zijn dan bij ons

te lande; dit is echter a priori zeer onwaarschijnlijk.

2e. Dat er bij Thouix sprake is van een verkeerde waarTieming

of een naamsverwarring.

3e. Dat de geente Quercus toevalligerwijze, b.v. door een zeer

beschutte standplaats, beschermd was. Men kan n.l. uit het

citaat van Thouin afleiden, dat er slechts van een enkel exem-

plaar van Quercus phellos, geent op Quercus ilex, sprake is.

Prof. Winkler wijst er dan ook op dat d.g. waarnemingen

vrijwel waardeloos zijn : „Weisz doch jedermann aus den Er-

fahrungen, die bei groszen Frostschaden oft genug gemacht

worden sind, dasz unter Umstanden minimale Standortsdiffe-

renzen auf die Widerstandsfahigkeit der Pflanzen gegen Kalte

sehr groszen Einflusz haben koanen. Auch individuelle Ver-

schiedenheiten konnen eine grosze Rolle spielen."

Zooals de lezer zal opmerken, heb ik aan het vermelde feitook

weinig waarde gehecht {,,Quercus phellos oj) Quercus ilex geent

zou verscheidene dagen 16al7graden vorst
h e b b e n v e r d r a g e n . . .

. ") en het alleen genoemd als

voorbeeld ter verduidelijking van een theoretische questie.

Dit neemt niet weg, dat wij den heer Springer voor deze

rectificatie zeer dankbaar zijn.

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om een kleine verschrijving,

waarop ik opmerkzaam gemaakt werd, te corrigeeren: In het

hoofdstuk over „Chimaeren" (afl. 3, p. 44) schreef ik: „een chi-

maere van Vitis vinifera met een Amerikaansche „covercoat"

moet redding brengen van de druifluismisere". Dit is natuurlijk

niet juist. De kern moet (daar de wortels endogeen ontstaan),

Amerikaansch zijn, het omhuUende weefsel Europeesch. Ver-
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vaiigt men op de bedoelde plaats het woord „Amerikaansch"
(regel 21) door „Europeesch", dan is de tekst overigens geheel

juist.

H. A. A. VAN DER LeK.

VERANDERINGEN IN DE LEEFWIJZE VAN VOGELS.

In het Februariniimmer van 1922 van dit tijdschrift sclirijft

prof. J. RiTZEMA-Bos een verhandeling over „De Merel en hare

oeconomische beteekenis." Men kan daarin lezen van eenige

merkwaardige veranderingen in de leefwijze van dien vogel, met
name in de keuze van zijn verblijfplaats en in de keuze van zijn

voedsel. Het schijnt dat dergelijke veranderingen ook bij andere

vogels wel voorkomen ; men vertelt ervan in Holland betreffende

de musch. Ze zijn voor den tuinbouw van belang.

Van de merel wordt gezegd dat deze oorspronkelijk voor haar

oponthoiid uitkoos voclitige bosschen met veel onderplanting

en wel in de eerste plaats boschranden. Ze was een schuwe,

verscholen en eenzaam levende vogel, die zich niet zonder nood-

zaak buiten het bosch begaf en zelfs op den trek niet dan ongaarne
zich tijdelijk ophield in kleine boschjes, plantsoenen en parken.

In sommige streken zijn alle merels echte woudbewoners
gebleven, b.v. in Mecklenburg. Van hen geldt het bovenstaande

nog ten voile. In andere streken echter, b.v. in Nederland,

hebben vele zich langzamerhand gevestigd in parken, tuinen

en plantsoenen, zelfs binnen de dorpen en steden. Zij zijn zich

daar geheel thuis gaan gevoelen en gewend geraakt aan de

nabijheid van den mensch.

Het voedsel, dat ze gebruiken, bestond oorspronkelijk uit

wormen, insecten en vruchten van allerlei soorten. In den laat-

sten tijd echter schijnen sommige roofvogelallures te hebben
aangenomen door het eten van andere kleine vogels.

De vruchten, die ze gebruiken, zijn voornamelijkde saprijke,

b.v. de handperen, doch schrijft R. B. : het schijnt mij toe dat

ze in de laatste jaren veel vaker ook harde peren en appels

gaan aantasten, meer dan vroeger het geval was.

De door mij bedoelde veranderingen bij de musschen be-

treffen alleen het voedsel dat ze gebruiken. In het bekende

boekje van prof. R. B. over „Ziekten en beschadigingen der

ooftboomen" wordt vermeld dat de musschen in hoofdzaak

gebruiken zetmeelboudende granen; met graankorrels, vooral

in melkrijpen toestand, worden ook de jongen gevoerd, hoewel
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zij dezen ook insecten geven. Kiemende planten halen zij graag

uit den grond. in fruitboomgaarden doen de liuismusch en de

ringmusch beide zeer veel kwaad door het eten van kersen en

andere saprijke vruchten, soms ook — in den winter en vooral in

't vroege voorjaar— door 't afpikken van blad- en bloemknoppen

van kersen, morellen, appelboomen, aal- en kruisbessen en

andere ooftboomen en -struiken.

Tegenover al die schade staat ook wel eenig nut; vooral de

huismusch eet bladroller-en spanrupsen, alsmede kleine kevertjes

en bladluizen. —

-

Mijne zegslieden nu vertellen dat pas sedert J^ 30 jaren de

musschen bloemknoppen eten van kruisbessen. Ongeveer een

veertig jaren geleden werden in het Westland de witte (eigenlijk

groene) kruisbessen ingevoerd ; voorheen had men hier voorname-

lijk de kleine geeltjes. Na een cviltuur van ongeveer 10 jaren dus

vielen de musschen op de witte kruisbessen aan. Aan de roode

kwamen ze aanvankelijk zelden, doch later meer. De schade

was zoo groot, dat men tot bestrijding moest overgaan. Men
gebruikte daarvoor tabaksstof. Ook zijn vele kweekers er toe

overgegaan om de witte bessen weer op te ruimen.

Ook aan de druiven komen tegenwoordig de musschen,

terwijl ze die vroeger rustig lieten hangen. De schade, die ze

eraan veroorzaken, bestaat voor een deel slechts in het pikken

aan de bessen en voor een ander deel daarin, dat ze met hun
pootjes op een tros staande de bessen bekrabbelen.

Welke musschen hier bedoeld worden, is bezwaarlijk uit te

maken : huis- en ringmusch worden met denzelfden naamaange-
duid in deze streken. Tot nauwkeurige waarnemingen in dezen

heb ik niet kunnen overgaan. C. Rietsema.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

46. De verbreiding van de wratziekte der aardappelen in Groot-

Brittannie. H. V. Taylor deelt in het „Journal Min. Agr. 27

(1920, 1921) als resultaat van een ingesteld onderzoek mee
dat de door Chrysophlyctis endobiotica veroorzaakte aardappel-

wratziekte zeer verbreid is over geheel Groot-Brittannie, en dat

allerwaarschijnlijkst geeu enkele „county" vrij is van deze

ziekte. Ook verdere belangrijke mededeelingen omtrent de

wratziekte worden in de artikelen van Taylor gedaan.

47. Bestijding van den valschen meeldauw der slaplanten.

In Iowa Station Report, 1920, biz. 48 en 49, komt eene mede-

deeling voor omtrent bovenstaand onderwerp. De schrijver be-
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weert dat deze ziekte oorsj)i'onkelijk is eene ziekte van de zeer

jonge slaplanten ; en dat men, wanneer men deze, zoodra zij zich

boven den grond vertoonen, twee maal kort na elkaar met
Bordeauxsche pap bespuit, de ziekte gewoonlijk kan weren.

Verder moet men wilde Lactuca-soorten, die in de buurt van
terreinen, waar slaplanten worden geteeld, daar uitroeien,

omdat zij ook door de zwam, die den valschen meeldauw
der sla veroorzaakt, worden aangetast.

Het zij mij vergund, hierbij nog het volgende te doen opmer-

ken. De bedoelde zwam is Peronospora gangliformis de Bary
(^^ Bremia Lactucae Regel); zij tast, behalve sla en wilde

Lactuca-^oovten, nog een groot aantal andere Saamgesteld-

bloemige planten aan, o.a. wat de kultuurgewassen betreft,

andijvie, cichorij, artischok, kardons, Cineraria, en wat wilde

planten aangaat, Senecio, Sonchus, Cirsium,Hieracium. Ofschoon

Peronospora gangliformis ook zeer veel de jonge slaplanten in

broeibakken en warenhuizen aantast, blijven tocli ook oudere plan-

ten niet verschoond. Wanneer volwassen planten een paar aange-

taste bladeren bezitten, breidt zich de ziekte gedurende de ver-

zending zeer sterk uit, wanneer de kroppen in groote, dicht opeen-

gepakte massa's bijeengevoegd zijn. De eene zieke krop tast

dan de andere aan, en als de sla een tijd lang onderweg

blijft, gaat alles in rotting over. Daarom is het van 't aller-

hoogste belang, dat alleen volkomen gave planten of kroppen

worden verzonden. — Aangezien zich in de aangetaste bladeren

oosporen bevinden. en de afgestorven buitenste bladeren allicht

met den grond worden gemengd, wordt vaak aldus de bodem
besmet, zoodat vernieuwing van den grond noodzakelijk is in

bakken en warenhuizen, waar aangetaste slaplanten hebben

gestaan.

48. De musschen en de wintervoedering. Onder dezen titel

komt in het Verslag van de „Nederlandsche Vereeniging tot

Bescherming van Vogels" (1919—1921) een artikeltje voor van

den heer J. Drijver, waarvan de inhoud hier in beknopten

vorm zij weergegeven. Het is bekend, dat als men gedurende

den winter koolmeezen, pimpelmeezen, roodborstjes, boom-
kruipers wil voeren om hen den kwaden tijd door te helpen, de

zeer talrijke musschen vaak zeer lastig zijn, doordat zij vrijwel

al het voedsel voor zich opeischen. En daar deze laatsten met
brood en met resten van de middagtafel al zeer goed geholpen

zijn, wenscht men gewoonlijk de op de voedertafel uitgestrooide

hennepkorrels, de fijngesneden kaaskorst en het vastgespijkerdt

stukje spek voor die vogeltjes te bewaren, welke zonder die
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voedsel niet kunnen, zooals de bovenvermelde kool- en pimpel-

meezen, roodborstjes en boomkruipers. Nu heeft de heer Drijver
een heel eenvoudig middel uitgevonden om de musschen van

de voedertafel te weren. Aan elk der vier hoeken van het tafeltje

heeft hij aan den opstaanden rand, die het wegwaaien van het

voer moet voorkomen, een houten spijltje bevestigd van ongeveer

8 c.M. boog, en daar langs, dus alleen boven den rand, heeft hij

aan zwarten draad gespannen. Hij speculeerde daarbij op den

wantrouwenden aard der musschen. — Het resultaat was ver-

rassend: geen musch liet zich meer verleiden, op het tafeltje

te gaan zitte. En de roodborstjes en meezen trokken zich van

het draadje niets aan. Toen de draad werd weggenomen, kwamen
de musschen al spodig weer op het voedertafeltje terug; werd

hij weer gespannen, dan fladderden zij nog wel boven de voeder-

tafel rond, maar voor den draad schrikten zij telkens terug.

Na een paar dagen deden zij zelfs geen poging meer om lets van

het voer machtig te worden.

49. Distelbestrijding met kainiet. De heer C. K. van Daalen te

Bilthoven, Rijkslandbouwconsulent voor Utrecht en Z. 0.-

Noord-Holland, maakt in het Verslag over de Rijkslandbouw-

proefvelden in zijn distrikt over 1921 melding van proeven

omtrent distelbestrijding op weiden, genomen in 1920 te Jutfaas.

Wijk bij Duurstede en Houten. Bij ieder der drie proefnemers

werden vier perceeltjes afgemeten : le een perceeltje van 100 M.^

dat onbehandeld bleef, 2e een perceeltje van 25 M.^ waarop in

1920 de distels vier of vijf maal werden bestrooid met droge

fijngemalen kainiet, 3e een perceeltje van 25 M.^, waarop de

distels telkens werden begoten met een pap van kainiet en

water; 4e een perceeltje groot 1 M', waarop gras en distels

telkens werden bestreken met deze pap.

Enkele dagen na elke behandeling werd nagegaan of alle

distels dood waren, hetgeen steeds het geval bleek te zijn, behalve

in een geval, toen op de behandeling spoedig regen volgde. In

het voorjaar van 1921 werd gecontroleerd of de distels weer

begonnen uit te groeien. Deze controle bewees dat al de gevolgde

bestrij dingsmethoden in 't algemeen uitstekende resultaten

opleverden ; mochten eens niet alle distels na een jaar verdwenen

zijn, dan zal dit getal toch praktisch weinig beteekenen, en enkele

weinig tijd kostende nabehandehngen zullen voldoende zijn om
alle distels te doen verdwijnen.

De behandehng met droog poeder is eenvoudiger dan die met

pap, en ook minder kostbaar; ze heeft echter misschien voor

sommigen het bezwaar, dat de beste tijd voor het bestuiven
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samenvalt met den melktijd, want de bestrooiing moet geschieden
als de daiiw op liet gras ligt.

Gemiddeld werd verbruikt 4—4| K. G. kainiet bij iedere be-

handeling, bij de laatste (4e) behandeling nog slechts ruim
1 K. G. per 100 M'. Om de distelplanten was altijd een jjlekje

gras van 10 a 15 c.M. doorsnede verbrand.

50. Schade in de rogge door nawerking van perchloraat.

In de „Landbouwcourant voor de Veenkolonien", nr. 19 van
12 Mei 1922 komt een artikel onder bovengenoemden titel voor

van de hand van den heer J. Hudig, voorafgegaan door een arti-

kel van den heer A. G. Mulder, getiteld : „Iets over den slechten

stand der roggevelden". — Reeds in de bovenaangehaalde
„Landbouwcourant voor de Veenkolonien" van 18 Febr. 1921

had de heer J. Woldendorp er de aandacht op gevestigd, dat

op de proefboerderij alle veldjes van het algemeen bemestings-

proefveld, die op het voorgaande gewas chilisalj)eter hadden
ontvangen, zeer slecht den winter waren doorgekomen. Ge-

noemde heer dacht reeds toen aan perchloraatvergiftiging. De
heer A. G. Mulder wijst nu in zijn bovenaangehaald artikeltje

erop, dat in 't voorjaar de stand der rogge in 't algemeen slecht

was. Het slechtst zagen er uit die stukken, welke met eene

flinke hoeveelheid chilisalpeter op de voorvrucht waren bemest.

Hij schrijft dat dit verschijnsel niet nieuw is; dat het reeds

ettelijke jaren geleden op het proefveld voorkwam, het ergst in

de jaren 1907, 1911 en 1917. Zelfs het sedert 1880 geheel on-

bemest gelaten perceel stond soms beter dan de geregeld met
Chili bemeste bedjes. „De chilisalpeter was ontegenzeggelijk

de schuldige; maar het gekst was, dat men juist met eene nieuwe
bemesting met chiU de kwaal grootendeels kon herstellen ....

Een enkele maal echter werd het al te erg ; de rogge kwam
grootendeels zelfs niet op en vormde in den grond allerlei lus-

vormige kronkelingen, die aan perchloraatvergiftiging deden
denken." — De heer J. Hudig, Directeur van de 2e afdeeling

van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen, wijst er oj),

dat het bovenvermelde door de heeren A. G. Mulder en

J. Woldendorp en vroeger ook reeds door de toenmalige

Groninger Rijkslandbouwconsulenten Heidema en Mansholt
geconstateerde feit niet aan eene specifieke werking van de in

't vorige jaar gebruikte chilisalpeter kan worden toegeschreven,

daar immers de aanvankelijk dunne rogge door eene overbe-

mesting met diezelfde meststof tot uitstoeling en zelfs tot extra

iorschen groei kon worden gedwongen. Het vermoeden, dat de

slechte stand der rogge aan de nawerking van in op het vorige
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gewas gebruikte cbilisalpeter aanwezige perchloraten zou moeten
worden toegeschreven, eischte nog bevestiging, te meer omdat
deze nawerking zich dan in 't algemeen geheel anders zou
voordoen dan de bekende perchloraatvergiftigihg van de voor-

jaarsaanwending, die zicb door bet krullen der bladeren ken-
merkt : vervormingen, die ontstaan doordat de bladscbeede
de groeiende bladspitsen niet loslaat. Bij de scbade, die men aan
de nawerking van perchloraat meende te moeten toescbrijven,

ziet men van deze vervormingen slecbts sporadiscb voorbeelden

;

in 't algemeen ziet men niets dan dat vele der roggeplanten,

nadat zij op normale wijze den winter zijn doorgekomen, tocb
bij bet begin van den eersten voorjaarsgroei niet kracbtig ge-

noeg blijken te zijn : deze verdwijnen, en de stand der rogge wordt
dun.

Om na te gaan, of de vermoedens Juist waren, nam Hudig
de volgende proef

:

,,0p een normalen zandgrond werden in 1921 aardappelen
geteeld en bemest, voorzoover de stikstofvoorziening aangaat,
met zuivere natronsalpeter. Een strook ontving bovendien
percbloraat naar 4 K.G. j)er H.A., een andere naar 2 K.G. per H.A.
en een derde strook geen percbloraat. Deze strooken waren in

duplo aanwezig. In bet najaar werd rogge gezaaid en wel in

drie verscbillende perioden. De eerste partij werd den 24sten
October gezaaid, de tweede den 17en November en de 3e den
Sen December.
Met deze differentiatie beoogden wij de waarneming in de

practijk te controleeren, die er op wees, dat laat gezaaide rogge,

lang niet zoo gevoelig voor de vermeende vergiftiging is.

De uitkomst van deze proef is nu aldus

:

le. De rogge, welke in November en December gezaaid werd,
is gezond en staat beboorlijk dicbt;

2e. die van October, staat slecbt en zeer dun waar 4 K.G.
percbloraat kwam (per H.A. berekend!) en gezond en dicbt waar
geen perchloraat kwam!

Die verscbillen van sub 2 zijn zoo frappant, dat wij niet meer
twijfelen aan de juistheid van bet vermoeden, dat bier inderdaad,

een percbloraatnawerking aanwezig is!

Wanneer men nu op aardappelen 500 K.G. cbilisalpeter per

H.A. aanwendt, beboeft deze meststof maar 0.4 % perchloraat

te bevatten om een belangrijke scbade te veroorzaken; bij een

gebalte van 0.8 % kan men in ons geval al van mislukking

spreken.

Het is onze overtuigingg, dat in den loop der jaren door dit

verschijnsel al heel wat scbade is berokkend, zoodat bet van groot
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belang is, dat de praktijk met deze vergiftiging in kennis wordt
gesteld; de schade kan immers voorkomen worden!

Wij geven iiu den volgenden raad:

le. gebruik op de voorvrucht alleen perchloraatvrije sal-

peter, of wend liet nieuwe kinistprodukt natronsalpeter aan.

2e. als de groad alkalisch of zeer zwak zuur is, kan men op
de aardappels, die de rogge plegen voor te gaan, ook zwavelzure
ammoniak aanwenden.

3e. men kan desnoods, wanneer perchloraathoudende sal-

peter op de voorvrucht is uitgezaaid en men toch rogge zaaien

moet, deze laat zaaien. Voor dit geval zal door den belangheb-

bende beoordeeld moeten worden of hij deze risico dragen kan.

Voor sommige streken schijnt de risico niet groot te zijn." —

51. Het voorkomen van de zwam der aardappelziekte {Phy-

tophthora infestans) op Komkommervruchten. Volgens een onder-

zoek van A. Pachano moeten in Ecuador de komkommer
soms eigenaardige vlekken op de vruchten vertoonen ten ge-

volge van de aantasting door Phytoj^hthora infestans. Vochtig-

beid moet het optreden van de ziekte in de hand werken. Het
oorspronkelijke onderzoek van Pachano was voor mij niet toe-

gankelijk; eene beknopte mededeeling daaromtrent vond ik in

„Experiment Station Record" van April 1922 (Vol. 46, nr. 5),

biz. 449,— Met eenige verwondering zal men kennis nemen van
deze mededeeling, daar Phytophthora infestans tot dusverre,

behalve op aardappel, tomaat en andere (S^oZawwm-soorten,

slechts enkele malen op de Solaneeen Petunia en Datura en oj)

een paar Scrophularineeen {Anthocercis en Schizanthus) werd
aangetroffen. Phytophthora omnivora de Bary daarentegen is

zeer weinig kieskeurig ; zij tast kiemplanten uit de meest uiteen-

loopende familien van Coniferen en Tweezaadlobbigen aan,

veroorzaakt rotting bij volwassen Cacteeen en Sempervivum-
soorten, en vestigt zich ook op vruchten van de cacaoplant en

van den pereboom.

52. Bescherming van de stammen der ooftboomen tegen het

ontschorsen door hazen en konijnen. Genezing der aangevreten

plaatsen. In „Praktischer Ratgeber im Obst und Gartenbau"'

van 12 Febr. 1922 (37 Jahrgang, nr. 7, biz. 56) beveelt Rothe
aan het besmeren der stammen met vet tot op de hoogte, welke

hazen kunnen bereiken, als zij op de achterpooten staan. Men
kan alle mogelijke soorten van vet gebruiken, ook wagensmeer,
mits deze niet zuur is. ]\Ien moet de stammen in geen geval

te dik insmeren ; het is voldoende wanneer de oppervlakte maar
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eenigszins ret aanvoelt. Het insmeren der stammen kan met een

klein borsteltje gebeuren. Hoofdzaak is dat de stammen goed
met het vet worden ingewreven. Dat de stammen vooraf goed
moeten worden afgeborsteld en dat ruwe plekken moeten wor-

den afgekrabd, spreekt van zelf . Nadeel ondervonden de boomen
niet van eene behandeling als de boven aangegevene, wanneer
men er maar niet te veel vet op smeerde : in dat geval bleek de
levenswerkzaamheid van de stammen schade te kunnen lijden.

Men kan de stammen ook inwrijven met den binnenkant van een

stuk spekzwoerd. — Wanneer de schors van boomen eenmaal
door hazen of konijnen beknaagd is geworden, wat dan te

doen ? x4.11e boomen, waar op de eene of andere plaats de
stam rondom tot op het hout van de schors beroofd is,

moeten worden gerooid en door nieuwe boomen worden ver-

vangen. Bij de andere beschadigde boomen snijdt men eerst

de randen van de wonden met een scherp mes geheel glad;

dan verkrijgt men later eene betere omwalling der wonde en eene

regelmatiger vorming van de nieuwe bast. Groote wonden
besmeert men daarna met leem. Vervolgens omwikkelt men deal

of niet met leem besmeerde wonde met een lap linnen of katoen,

om het iiitdrogen te voorkomen. Bij jonge boomen doet men goed,

in het voorjaar het uitloopen der blad- en bloemknoppen te be-

vorderen door de kronen herhaaldelijk met water te bespuiten,

zoo lang de sapcirculatie door de vreterij in meerdere of mindere
mate belemmerd is.

53. Zonnebrand bij pitvruchten. In de „Schweizerische Zeit-

schrift fiir Obst- und Weinbau", Bd. 27 (1918), biz. 217—262,
komt een artikel van MUller—Thurgait over dit onderwerp
voor. Wan'iieer appelen of peren zonnebrandvlekken krijgen als

zij reeds geheel of bijkans rijp zijn, gaan de beschadigde plekken

gemakkelijk in rotting over; zulk fruit moet dus spoedig

worden opgebruikt. De buitenste lagen van een appel zijn meer
weerstandbiedend tegen liitte dan de nieer naar binnen gelegen

lagen; eene verhitting van de buitenste laag tot 52° a 55° C.

is noodig, zal zonnebrand ontstaan. Luchtbeweging werkt het

optreden van zonnebrand tegen; een stand aan den Zuidkant van
een^muur werkt het zeer in de hand, vooral ook door de hitte,

die de muur afgeeft.

Toevoeging van verbindingen van eiwitstoffen met alkalische

aarden aan bestrijdingsmiddelen van insekten en zwammen, ten

einde het kleefvermogen te verhoogen. Als eene ,,Mitteilung aus

der Hauptstelle fiir Planzenschutz an der Landw. Hochschule
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Bonn-Poppelsdorf", is verschenen eene mededeeling van
E. ScHAFFNiT (zie ook ,,Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten",

nr. 21 (Jahrgang 1921), biz. 19—22).

Het is van algemeene bekendheid, dat de toepassing van
fungiciden en insecticiden dikwijls niet het verwachte gunstige

resultaat heeft tengevolge van de omstandigheid, dat geweldige
regenvlagen kort na het sproeien de sproeivloeistof veel te spoe-

dig wegwasschen. En daar vochtig weer de ontwikkeling van
de meeste zwammen in de hand werkt, is juist bij zulk weer de
aanwending van een fungicide dikwijls het meest noodig. Wei
kan men het klevend vermogen van de Bordeauxsche pap in vele

gevallen lets verhoogen door het gebruiken van een overmaat
van kalk bij de bereiding; maar of dit werkelijk het geval is of

niet, hangt van verschillende omstandigheden af, die slechts

ten deele bekend zijn en welke men niet altijd in zijne macht
heeft.

Om het kleefvermogen van sproeimiddelen (insecticiden en
fungiciden) te verhoogen, gebruikt men meestal suiker of

melasse en ook wel harsoliezeepen ; maar deze stoffen zijn in

water oplosbaar en worden ook bij regen afgewasschen. Van
zeepoplossingen is, volgens Schaffnit, bekend, dat zij de functie

der bladeren in meerdere of mindere mate belemmeren en aan
de vorming van bloemen zoowel als aan het zich zetten der

vruchten in den weg staan. Perrand heeft een groot aantal

stoffen genoemd, die zouden kunnen dienen om het kleefver-

mogen van sproeivloeistoffen te vermeerderen („Journal

d'agriculture pratique", 1889, II, bl z. 814), maar Hollrtjng
geeft in zijn werk „Die Mittel zur Bekampfung von Pflanzen-

krankheiten", 2te x4.ufl., op dat vele van de door Perrand
opgenoemde stoffen voor het doel, waarvoor ze zouden worden
gebruikt, geheel onbruikbaar zijn (gedroogd bloed, eiwitpoeder,

dextrine, stijfsel, kolophonium), terwijl andere (zeep, waterglas,

melasse, gom) slechts eenigermate bruikbaar bleken te wezen.

Het was derhalve, schrijft Schaffnit, gewenscht, te blijven

zoeken naar goede middelen om het kleefvermogen van sproei-

middelen te verhoogen.

De eischen, die aan een zoodanig middel moeten worden ge-

steld, zijn de volgende : 1. het insecticide of fungicide moet door
het kleefmiddel zoodanig op de bladoppervlakte worden vast-

gehouden, dat het door regenbuien niet of althans niet dan hoogst

moeilijk kan worden afgewasschen; 2. het moet de eigenschap

bezitten, uit eenen in de sproeivloeistof oplosbaren toestand

na de verspreiding over de bladoppervlakte in eenen onoplos-

baren toestand over te gaan; 3. het mag de assimilatie der
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bladeren niet belemmeren en in geen enkel opzicht schadelijk

op de planten inwerken.

De onder 2 genoemde eigenschappen zijn bij de kolloidale

stoffen te zoeken en wel onder de eiwitstoffen, wanneer zij in

bepaalde scheikundige verbindingen worden overgebracht. Nu
heeft een aantal eiwitstoffen de eigenschap, met alkalisclie

aarden verbindingen aan te gaan, die bij opdrogen onoplosbaar
of zeer moeilijk oplosbaar worden in water.

Het onderzoek maakte uit, dat vooral eene caseine-kalkver-

binding een voortreffelijk kleefmiddel is. Nu kan men caseine uit

de melk vrijmaken hetzij door deze zuur te laten worden of

door haar zuur te maken door toevoeging van het eene of andere
zuur, hetzij door stremsel toe te voegen. Natuurlijk moet dan
het neergeslagen melkeiwit van andere bestanddeelen worden
gereinigd door het zorgvuldig met water uit te wasschen en
door het vet uit te trekken; daarna moet het worden gedroogd.
Het gemakkelijkst is het, caseine bij een handelaar in chemicalien

te koopen. Men handelt daarmee als volgt. Men weegt 20 gram
stoffijn gestampt caseine af, vermengt het met 5 gram sterk

gegloeid zuiver calciumoxyde, en stampt alles nog eens fUnif.

Men voegt bij dit mengsel 150 a 200 c.M.^ water en laat alles

een half uur staan. Dan is er eene dikslijmige massa ontstaan,

waarbij men langzamerhand en onder gedurig omroeren zooveel

water voegt, dat de vloeistof dun-vloeibaar is geworden. Deze
vloeistof wordt bij 100 Liter Bordeauxsche pap of pap van Pa-
rijsch (Schweinfurter) groen gebracht en daar flink doorheen ge-

roerd. Dan heeft men het mengsel gekregen, waarmee wordt
gespoten.

ScHAFFNiT vermeldt vervolgens een aantal proeven, door hem
genomen, waaruit blijkt dat het koj)ergehalte van bladeren,

die 16 weken geleden bespoten waren met toevoeging van het

kleefmiddel, dubbel zoo groot was als dat van bladeren, die

even lang geleden zonder toevoeging van het kleefmiddel

waren besproeid; en dat het koperg6halte van bladeren, die

evenzooveel tijd van te voren waren bestoven met een bestui-

vingsmiddel, waaraan het kleefmiddel ook in poedervormigen
toestand was bijgevoegd, zelfs drie maal zoo groot was. Deze
proeven werden genomen met bespoten en bestoven druiven-

bladeren.

0\) kruisbessen (vruchten) werden proeven genomen met
uraniagroen : 14 dagen na den bloei werden de jonge vruchtjes

bespoten ten deele met een uraniagroenhoudend sproeimiddel (100

gram uraniagroen +500 gram gebluschte kalk op 100 Liter water),

ten deele met ten deele zonder toevoeging van het kleefmiddel.
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Eene maand later werderi de bessen op het arsenicumgehalte

van de droge stof onderzocht ; en het bleek dat die bessen, welke
waren bespoten met de uraniagroen bevattende vloeistof zonder
kleefmiddel, bedaidend minder arsenicum bevatten dan die,

welke bespoten waren met deze vloeistof onder bijvoeging van
het kleefmiddel.

Om na te gaan, welke hoeveelheid van het sproeimiddel

dadelijk op het blad wordt vastgehouden en welke hoeveelheid

door afdruppelen verloren gaat, werden halfvolgroeide kool-

bladeren met de uraniagroen bevattende vloeistof bespoten,

waarbij deels wel, deels niet een kleefmiddel wasgevoegd. Zoodra
de verspoten vloeistof was opgedroogd, werden de bladeren ge-

droogd. Nu bleek dat in 10 gram der luchtdroge stof aan-

wezig was

:

bij toevoeging van het kleefmiddel: C,00243 gram, en

zonder toevoeging van het kleefmiddel: 0,00079 gram arse-

nicum.
Uit het bovenaangehaalde blijkt duidelijk, dat het zeer nuttig

is, bij besproeiingen en bestuivingen het door Schaffnit ge-

bruikte kleefmiddel aan te wenden.
Gelijksoortige resultaten als laatstgenoemde schrijver heeft

MiiLLER—Thurgau met de aanwending van een caseine-

praeparaat bij Bordeauxsche pap verkregen. (Zie „Schweizer

Zeitschrift fiir Obst- und Weinbau", Jahrg. 28, 1919).

54. Inwerking van het lichtgas op houtige gewassen. C.

Wehmer heeft in verschillende verhandelingen in de ,,Berichte

der deutschen Botanischeti Gesellschaft" (Bd. 36, 1918, biz.

140—150 en biz. 460—464) mededeelingen gedaan omtrent het

bovenvermelde onderwerp. Hij nam vooreerst proeven met
3—7-jarige potplanten van eenige loof- en naaldboomea (linde,

iep, eschdoorn, beuk, haagbeuk, eenige soorten van Abies en

Picea, Taxus). De werking van het lichtgas werd onderzocht

in Mei en Juni, in September en October, en in December en

Januari. —• In het voorjaar en in den voorzomer verwelkten

bladeren en scheuten meer of minder spoedig : verder gingen de

geheele boompjes, van boven af te beginnen, langzamerhand dood.

Zeer gevoelig bleken te zijn dczilvcrsparondeiep, diena 1 of 2da-
gen begonnen te verwelken ; het minst gevoelig was de linde, waar
het weken lang duurde eer de bladeren afvielen en de planten

verdorden. Tusschenbeiden in stond de eschdoorn. — Eene acht

dagen lange inwerking van lichtgas was oorzaak dat alle coni-

feren in de volgende weken langzaam gingen verdorren. Geheel

anders was het gesteld met de inwerking van lichtgas in den
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herfst. Toen verloren iep en eschdoorn, beuk en haagbeuk alleen

cle bladeien; stam en takken bleven in leven. — In den winter

ondervonden de boompjes absoluut geene schade van de gas-

inwerking; knoppen, takken, stammetjes en wortels bleven

geheel gezond; ook taxus en zilverspar bleven na eene gasin-

werking van vier weken frischgroen. — Wehmer leidt uit deze

proeven ai, dat men bij gasinwerking niet met acuut, zeer inten-

sief inwerkende stoffen te doen heeft; de gevoeligheid is het

grootst in den tijd, waarin de planten de krachtigste levens

werkzaamheid hebben. Men heeft hier in de allereerste plaats

met wortelbeschadiging te doen. Jonge, in ontwikkeling ver-

keerende wortels zijn bet meest gevoelig voor de inwerking van

lichtgas; oudere wortels veel minder. Altijd wanneer de boven-

aardsehe deelen verwelking en afsterven vertoonen, is dit het

gevolg van de beschadiging der kleine wortels.

De schrijver plaatste afgesneden versche twijgen van ver-

schillende boomen in water, dat met lichtgas bezwangerd was.

Twijgen van bulst gingen zoowel in het voorjaar als in den zomer

en den winter spoedig dood ; twijgen van linde en andere loofhout-

soorten wel in 't voorjaar maar niet in den herfst en den winter.

Twijgen van dezelfde boomen,die in gasvrij water werden geplaatst,

vormden daarentegen worteltjes of lenticellen en stierven niet.

Wehmeu komt daardoor tot de conclusie, dat het met lichtgas

verzadigde water, dat door de boomen uit den grond wordt oj)ge-

nomen, de oorzaak van het kwijnen en het doodgaan der boomen
is, en bestrijdt de meening van Sorauer, dat de schadelijke

werking zou worden veroorzaakt doordat het lichtgas in den grond

de zuiirstof zou verdringen: hij schrijft den schadelijken

invloed toe aan de vergiftige werking van bepaalde in het licht-

gas aanwezige stoffen.

In de tweede verhandeling toont Wehmer aan dat het althans

hoofdzakelijk het cyanwaterstofgas is, 't welk in het lichtgas

voorkomt, dat de schadelijke werking uitoefent. In het lichtgas,

waarmee hij proeven nam, kwam blauwzuurgas voor in verschil-

lende hoeveelheid, tot een maximum van 0.01 vol. %. Het ver-

schijnsel, dat door lichtgas beschadigde boomen meestal blauwe

wortels bezitten, berust op de vorming van Berlijnsch blauw in

den grond.

Wehmer had geconstateerd (zie boven), dat boompjes, welker

wortels in den winter aan de inwerking van lichtgas waren bloot-

gesteld, geene beschadiging vertoonden. Na de overwintering

echter bleek, dat deze boompjes desniettegenstaande toch in

't volgende voorjaar niet uitliepen, zij verdorden successievelijk

alien. Blootstelling van de wortels aan lichtgas in den winter
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heeft dus wel degelijk schadelijke gevolgen, maar deze worden
eerst in 't voorjaar zichtbaar.

Wordt het blauwzuur uit het lichtgas verwijdeid door het

te wassclien met een alkali onder toevoeging van wat ijzer-

vitriool, dan verliest het lichtgas wel zijne hevigste vergiftige

werking, maar het blijft toch in meerdere of mindere mate
schadelijk voor de planten. Er moeten dus nog andere voor

het plantenleven schadelijke bestanddeelen in het lichtgas aan-

wezig zijn; Wehmer denkt aan benzol, zwavelkoolstof, enz.

55. Vatbaarheid voor roest van verschillende rozenvarieteiten.

In ^Gartenwelt", 1920, biz. 29—31 en biz. 56—59 deelt R.

Laubert over dit onderwerp een aantal waarnemingen mee.

In September 1919 werden in rosarien te Dahlem, Steglitz en

in den Tiergarten bij Berlijn waarnemingen gedaan met het

oog op de roestaantasting. Van Remontantrozen waren de

meeste soorten erg door roest aangetast ; sommige echter weinig

of in 't geheel niet. De meeste soorten van theehybriden waren
niet of weinig aangetast, enkele soorten erger. Nog minder

vatbaar bleken te zijn de theerozen, de Noisette-, Maand- en

Kapucijnerrozen. Mosrozen waren zeer vatbaar, Polyantha- en

klimrozen daarentegen uiterst weinig.

56. Over de levensgeschiedenis van Myzus Ribis L (de bessen-

bladluis). M. D. Haviland heeft in de „Proceedings of the Royal
Society Edinburgh. Bd. 39, bl. 78— 112 onderzoekingen omtrent

de levensgeschiedenis van de bessenbladluis meegedeeld. Men
vindt deze bladluizen gewoonlijk aan den onderkant van deroodo,

bovenwaartsche uitpuilingen van de bladeren der roode en witte

aalbessen ; toch is het niet zeker, dat zij deze ook in 't aanzijn

roept. De uitpuilingen toch ontstaan zoodra de knoppen zich

openen, dus nog voor de bladeren zich hebben ontplooid. Zij

schijnen door verwondingen te ontstaan, misschien ook door den

steek der bladluizen, niet door daarin gebracht speeksel. Men
vindt de bladluizen echter ook aan bladeren, waaraan geene roode

plekken of uitpuilingen voorkomen. Reeds de stammoeders dezer

bladluizen zijn op de groene, normaal gebleven bladeren eenigs-

zins anders dan op de van roode uitpuilingen voorziene blade-

ren; en de nakomelingen blijven dat. Haviland schrijft deze

verschillen toe aan de voeding. De bladluisvorm der groene

bladeren is, volgens hem, identiek met Myzus Whitei Theob. en

Myzus disbar Patch. — In den zomer verhuistde bladluis van de

roode ea witte aalbessen naar Lipbloemige planten, bijv. naar

Galeopsis (hennepnetel), Landum (doove netel), ook naar

Veronica (eereprijs). Polygonum en enkele andere onkruiden ; zij is
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identiek met Phorodon Galeopsidis Kaltenbach, maar de zich

geslachtelijk voortplantende vorm kan zoowel op laatstgenoemde
planten als op de bessenstruiken voorkomen. Borner echter

heeft den schrijver medegedeeld, dat de beide vormen in den
zomer op Galeopsis leven en op Ribis (roode bes) overwihteren.

Haviland nam in den zomer 7 generaties waar. De beste bestrij-

ding is volgens hem: spuiten met zeepoplossing (zeepspiritus)

of tabaksaftreksel ten tijde dat de knoppen zich openen, om
de stammoeders te bestrijden.

57. Bemoeilijking van den ooftinvoer door de maatregelen tegen

San Jose schildluis in Duitschland. In ,,Der Obstwart", 1920, nr.

10 komt een artikel voor van Leonard Lindinger, waarin deze

tot de conclusie komt, dat het onderzoek van het geimporteerde

fruit met het oog op eventueel daarop voorkomende San Jose

schildhiizen totaal overbodig is, Er is te Hamburg voor dit

doel een onderzoekstation (aldaar bekend onder den naam „Lau-

sestation"); ingericht; maar Lindinger beweert dat dit station

er nooit in geslaagd is, den invoer in Duitschland van met San
Jose schildlaizen bezet ooft te verhinderen, terwijl het vervoe-

ren van deze schadelijkeinsekten met ooft toch nooit de aantas-

ting van vruchtboomen cf andere gewassen daardoor tengevolge

heeft gehad. Lindinger noemt het onderzoek van het geimpor-

teerde ooft met het oog op het vermijden van San Jose schild-

luis-schade, onnoodig, onlogisch en doelloos lastig voor den han-

del. Hij zelf was jaren lang aan het Hamburgsche Station ver-

bonden, en zijne uitspraak is dus zonder twijfel van veelgewicht.
— Het doet mij genoegen, dat men per slot van rekening in

Duitschland tot de conclusie komt, die ik reeds in 1899 trok,

toen ik onze Regeering voorstelde, den vrijen invoer van ooft uit

Amerika met het oog op het vermeende San Jose schildluis-

gevaar niet te verbieden, noch daaraan moeilijkheden in den
weg te leggen. (Zie „Tijdschrift over Plantenziekten," Jaarg.

V, (1899), biz. 86).

58. De sporen van brandzwammen zijn niet vergiftig. In

„Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten", Bd. 31 (1920), biz.

24—27 komt een artikel voor van E. Baudys. Hoewel reeds

door opzettelijk genomen proeven herhaaldelijk is aangetoond
geworden, dat brandsporen niet vergiftig zijn, worden er telkens

mededeelingen gepubliceerd, waaruit het tegengestelde zou

blijken. Baudys heeft nu proeven genomen met witte muizen,

konijnen en kippen en ten slotte met zich zelven, uit welke

proeven duidelijk blijkt, dat brandsporen noch voor deze dieren

noch voor den mensch schadelijk zijn.

J. RiTZEMA Bos.
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Acht-en-twintigste Jaargang — iie Aflevering — November 1922

HET STENGELAALTJE
(tylenchus devastatrix kuhn)

;

overzicht van mijne inleiding tot de excursie, gehouden
bij gelegenheid van de algemeene vergadering,

te malden op 27 mei 1922.

{Zie het verslag van den secretaris Dr. H. W . Heinsius op

biz. Ill van dezen jaargang.)

De Vergadering der Ned. phytopathologische Vereeniging

werd dit jaar te Maiden gehouden en wel lets later in den

tijd dan andere jaren, om de gelegenheid te hebben, de leden,

die de vergadering zouden bezoeken, kennis te doen nemen
van de verschijnselen en het optreden van de daar veel voor-

komende aaltjesziekte der rcgge, en hen bekend te maken
met eenige door mij op mijn proefveldje aldaar verkregen resul-

taten betreffende de beteugeling dezer plaag. Sinds ik in Sep-

tember 1920 wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd

mijne betrekking als Hoogleeraar, tevens Directeur van het

Instituiit voor phytopathologie, moest vaarwel zeggen, heeft

Z.Exc. de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mij

door het toekennen van eene subsidie in staat gesteld, mijne

stiidie omtrent de verbreiding van de aaltjesziekte der rogge

en omtrent de beteugeling dezer ziekte voort te zetten, en

voor dit doel de proefveldjes te Maiden en te Velden, waarvan

ik de exploitatie ten tijde van mijn Hoogleeraarschap was be-

gonnen, aan te houden. Het zij mij vergund, daarvoor hier

ter p^aatse mijnen welgemeenden dank aan den toeumaligen

IVIinister van Landbouw te betuigen. —
Ik achtte het gewenscht, onze excursie te doen voorafgaan

door verschillende mededeelingen omtrent de biologie van het



160

stengelaaltje, omtrent de aaltjesziekte der rogge, alsmede om-
treut hetgeen op het proefveld te Maiden zou te zien zijn. Daar
ik reeds in den 23en jaargang (1917) van dit Tijdschrift op biz.

99—135 een vrij volledig overzicht heb gegeven omtrent het-

geen ons tot dusver aangaande het stengelaaltje, zijne leefwijze

en zijnen invloed op de planten, waarin het parasiteert, is

bekend geworden, terwijl in den 4en drak van „Ziekten en

Beschadigingen der Landbouwgewassen". bewerkt door den
heer Schoevers en mij (deel II, biz. 171—183, deel III, biz.

45—51) het stengelaaltje en de aaltjesziekte der rogge vrij iiit-

voerig zijn behandeld, was veel van bet geen ik vertelde, reeds

aan sommigen mijner toehoorders bekend. Toch kon ik, dat met
het oog op anderen mijner boorders niet onvermeld laten. En
evenmin kan ik zulks doen in het overzicht, 't welk ik hier

van mijne voordracht geef. '^) Aan hen, die met de leefwijze

van het stengelaaltje reeds voldoende op de hoogte zijn, deel ik

hier mee, dat zij desnoods hunne lezing van dit artikel kunnen
beginnen met biz. 173, waarzij met een gedeelte van de resnltaten,

die ik op mijne proefvelden verkreeg, worden op de hoogte

gesteld. In eene latere aflevering hoop ik een volledig over-

zicht te geven vaa de door mij te Maiden en te Velden genomen
proeven. Aangezien ik het meest belangiijke over het stengel-

aaltje en over de door dit diertje teweeggebrachte roggeziekte

in mijne bovenvermelde publicaties heb meegedeeld, boud ik

mij in 't begin van dit overzicht in hoofdzaak aan hetgeen daar

omtrent deze onderwerpen is gezegd, en haal ik sommige ge-

deelten daaruit zelfs woordelijk aan. Slechts waar de bestrij-

ding en voorkoming der plaag ter sprake komt en waar de

voor deze zeer weinig vatbare roggerassen worden besproken,

zal de lezer, die overigens met het hier behandelde onderwerp
reeds voldoende op de hoogte is, lets lezen, dat hem waarschijn-

lijk nog onbekend was.

Aaltjes zijn zeer kleine Spoelwormen of Nematoden, van
welke sommige soorten nog niet 1 m.M. lengte bereiken, terwijl

de grootsten hoogstens enkele m.M. lang zijn. De meeste aaltjes

voeden zich met doode organische stoffen; men vindt ze in

grooten getale in humusrijke aarde en ook in doode of stervende

plantendeelen. Slechts een zeer beperkt aantal socrten kennen

1) Daar ik mijne te Maiden gehouden voordracht niet op schrift

had gesteld, kan ik haar hier natuurlijk niet woordelijk weergeven.
Ook vond ik het gewenscht, het daar gesprokene hier iets uitvoe-
riger te behandelen dan mij in den beperkten tijd, waarover ik te
Maiden beschikte, mogelijk was.
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wij als beslist gevaarlijke plantenparasieten. Deze laatsten

zijn alle in het bezit van een zoogenaamden „mondsteker'

;

terwijl onder die soorten, welke geen zoodanig orgaan bezitten,

er wel een aantal zijn, die in levende planten worden aange-
troffen, maar welker voorkomen daar toch als van secun-
dairen aard schijnt te moeten worden beschouwd, in zoover
als zij zich in de planten begeven en daar tot vermeerdering
komen eerst nadat eene andere oorzaak deze eerst ziek had
gemaakt of beschadigd. Wij kunnen zeggen, dat alle in levende

planten parasiteerende aaltjes een mondstekel hebben; maar
omgekeerd gaat het niet op dat nu juist alle aaltjes met een
mondstekel in planten parasiteeren en deze ziek maken; er

zijn vele soorten van aaltjes, welke een zoodanig orgaan
bezitten, die alleen in den grond leven en de plantenwortels

slechts van biiiten af aanboren zonder van ingrijpende betee-

kenis te zijn voor de gezondheid der gewassen, althans zonder
bepaalde, typische ziekteverschijnselen teweeg te brengen. —
De mondstekel is een zeer klein, hard orgaan, dat zich voor
in "t kopeinde van het lichaam bevindt, vlak achter de mond-
opening; hij is ongeveer van den vorm van een spijker, waar-
van de punt naar voren en de knop naar achteren is gericht. Hij

is hoi: het darmkanaal loopt er doorheen: hij speelt waar-
schijnlijk een belangrijke rol bij het aanboren van plantencellen

en h?t opnemen van den inhoud daarvan,

Slechts drie geslachten van aaltjes zijn er bekend, die als

oorzaak van plantenziekten knnnen optreden, nl. de geslachten

Tylenchus, Aphelenchus en Heterodera. Bij de eerstgenoemde
twee geslachten is het lichaam van de larven zoowel als dat van
de volwassen mannetjes en wijfjes steeds palingvormig. Bij

Heterodera is dit wel met de jonge larven en met de volwassen
mannetjes het geval ; de oudere larven echter zijn knotsvormig
en de volwassen wijfjes zijn sterk opgezwollen : citroen-, peer-

of fleschvormig.

Onderscheiden soorten van aaltjes hebben het vermogen
om onder zekere omstandigheden (droogte van de omgeving,
lage temperatuur, gemis aan zuurstof in de omgeving) over te

gaan in den toestand van latent leven: een toestand, waarin zij

geene levensverschijnselen vertoonen (zich niet bewegen, geen
voedsel opnemen, enz.), maar toch onder daarvoor gunstige voor-

waarden weer tot het actieve leven terugkeeren. Nog sommige
andere lagere dieren en ook planten kunnen onder daarvoor
gunstige omstandigheden in den toestand van latent leven over-

gaan: de kiem van een zaad is een kleine plant, die — zoolang

het zaad droog bewaard blijft — in zoodanigen toestand van
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latent leven verkeert ; evenzoo is dit het geval met eensklerotium

en met eene oospore, zoo lang deze droog worden gehouden.
Vele soorten van aaltjes rollen zich in eene droge of zuurstof-

arme omgeving ineen, en kunnen jarenlang in den toestand van
latent leven blijven verkeeren, terwijl zij toch bij bevochtiging

met zuurstof bevattend water weer opleven. Uitgedroogde

exemplaren van het stengelaaltje {Tylenchus devastatrix) bleken na

vier jaren weer te kunnen opleven; ja waarschijnlijk kunnen
zij nog veel langer in den toestand van latent leven verblijven;

althans van uitgedroogde larven van het tarweaaltje {Tylen-

chius scandens) is bekend, dat zij dit na 25 jaren nog kunnen doen.

Maar niet in alle ontwikkeUngstoestanden bezit dezelfde soort

van aaltjes het vermogen om uit te drogen en weer op te leven

in gelijke mate. Dat hangt af van de hoeveelheid reservestof,

die in den vorm van sterk lichtbrekende droppels in het liehaam

der aaltjes aanwezig is ; hoe grooter die hoeveelheid is, des te

gemakkelijker grijpt het proces van opleving na uitdroging

plaats. De volwassen aaltjes nu bevatten weinig of niets van die

reservestof en missen dus het vermogen om na uitdroging op te

leven, dat wil zeggen : uit den toestand van latent leven in

dien van actief leven over te gaan. De larven en ook de eieren

bezitten dat vermogen wel. Maar men kan ook bij deze niet

tot in 't oneindige toe voortgaan met ze te doen uitdrogen en

opleven. Bij iedere herleving wordt een gedeelte van de aan-

wezige reservestof verbruikt ; is deze reservestof geheel verbruikt,

dan treedt na eene nieuwe uitdroging geen herleving meer in.

Hoe langer de toestand van uitdroging duurde, des te langer

hebben de aaltjes werk om weer op te leven. Ook de aanwezig-

heid van rottende stoffen (zooals in dierlijken mest) doet de

aaltjes in een toestand van latent leven overgaan, doordat de

zuurstof door de rottende stoffen wordt verbruikt.

Het vermogen om door uit te drogen langen tijd zonder voed-

se] t)e kunnen bestaan zonder het vermogen om weer op te leven

in te boeten, is voor het blijven voortbestaan van vele aaltjes

van groote waarde. Begint bij v. een roggeplant, waarin stengel-

aaltjes leven, teekenen te vertoonen, dat zij zal gaan sterven, —
't zij dan dat zij op de gewone wijze aan het einde van haar lever

is gekomen, of dat haar dood wordt verhaast door de inwerking

der parasieten, — dan trachten de aaltjes de plant te verlaten

en zich in den grond te begeven, waar zij, als deze uitdroogt,

in den toestand van latent leven overgaan. Die echter, welke

niet spoedig genoeg den bodem kunnen bereiken, blijven in de

afstervende halmen achter en drogen daar uit, terwijl zij het

vermogen behouden om onder gunstige voorwaarden later weer



163

op te leven; dat althans geldt van de larven, niet van de vol-

wassen dieren (zie boven). De eieren, die zich niet kunnen
bewegen, blijven natuuiiijk in het stroo achter en drcgen daar
uit, maar kunnen later, in voclitige omgeving, weer opleven.

Geraakt het geoogste stroo in den mesthoop, dan blijven de

aaltjes daarin in den toestand van latent leven verkeeren (zie

boven) ; maar wanneer het stroo weer met den mest op het

land is gebracht, dan leven zij weer op; en uit de eieren ont-

wikkelen zich dan larven. De jonge aaltjes gaan weldra over

in het eene of andere voor hen geschikt gewas, dat zich op
den akker bevindt, 't zij het eene wilde plant is of eenkultuur-

gewas. Zoo kan dns een terrein, dat tot dvisver vrij was van
stengelaaltjes, met deze dieren besmet worden, doordat in den
mest stroo voorkomt, dat van besmette terreinen afkomstig

is. Mochten zich cp den met besmet stroo bemesten akker in

"t geheel geene planten bevinden, waarin de bedoelde aaltjes

kunnen huizen, dan kannen deze toch hun leven rekken door

in den grond in den toestand van latent leven over te gaan,

als de bodem maar droog is ; daarom zoeken zij dan ook
altijd de bodemoppervlakte op, waar zij de meeste kans hebben,

uit te drogen, althans bij drocg weer. — De aaltjes, die bij

het afsterven van het gewas de planten hebben verlaten en
den bodem hebben bereikt, vesbigen zich in wilde planten of in

opslag ; en wanneer daarvoor geen gelegenheid bestaat, blijven

zij in den grond en trachten de bodemoppervlakte te berei-

ken, om daar — zoo mogelijk — uit te drogen. Maar daar een
aaltje niet een onbeperkt aantal malen kan uitdrogen en
weer opleven, gaan er door herhaalde afwisseling van droog en
nat weer een groot aantal dood.

Nadat ik eenige punten uit de leefwijze der aaltjes in 't alge-

meen heb behandeld, wil ik nog meer in 't bijzonder spreken

over het stengelaaltje {Tylenchus devastratrix Kuhn.), aldus

door mij genoemd, omdat het bijkans uitsluitend in boven- of

onderaardsche stengeldeelen en bladeren leeft, en niet dan in

zeer zeldzame uitzonderingen in wortels voorkomt.
Dit diertje is in 1858 door den bekenden landbouwkundige

Julius Kiinx ontdekt, die het in grooten getale aantrof in de

vergane as van de bloemhoofdjes van weverkaarden. Het was
toen in een tijd, dat men nog slechts weinig soorten van aaltjes

kende en deze alle met den geslachtsnaam Anguillula aanduidde.

Naar de plant waarin hij de aaltjes aantrof, noemde KiiHX
deze aaltjes uit de weverkaarde aanvankelijk Anguillula Dip-

saci. In 1867 echter vond Kamrodt ook aaltjes in roggeplanten,
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die door de zoogenoemde „Stockkrankheit" waren aangetast:

eene ziekte, die reeds door Schwerz in 1825 werd beschreven

als in sommige streken van Duitschland voorkomende op zulke

roggevelden, waar jaar uit jaar in rogge werd verbouwd. In

1868 onderzocht Kuhn deze aaltjes uit de aan „Stockkrank-

heit" lijdende rogge, en bevond dat zij niet te onderscheiden

waren van die, welke hij in de bloemhoofden der weverkaarden
vond. Ook toonde hij door infectieproeven aan, dat deze laatst-

bedoelde aaltjes werkelijk de ziekte der rogge in 't leven konden
roepen. Nu was het KiiHN en uit het werk van Schwerz en uit

eigen ervaring bekend, dat de „Stockkrankheit" ook voorkwam
bij baver, boekweit en klaver, en werkelijk trof hij in deze laatst-

genoemde plantensoorten, als zij aan de genoemde ziekte leden,

ook dezelfde aaltjes aan. Hij vond nu dennaam Anguillula Dip-

sad (weverkaarde-aaltje) minder gepast vooreen dier, dat in zoo

verschillende soorten en gewassen bleek te kunnen parasiteeren

;

en omdat dit aaltje zoo groote verwoestingen in de gewassen

aanricht, noemde hij het Anguillula devastatrix (het verwoestende

aaltje). — Toen men later de groep der aaltjes nauwkeuriger
had bestudeerd en de vele inmiddels ontdekte soorten in ver-

schillende geslachten had gegroepeerd, bleek hec dat de

Anguillula devastatrix tot het geslacht Tylenchus moest worden
gebracht, zoodat zij den naam Tylenchus devastatrix ontving.

Later werden door Beyerinck aaltjes ontdekt in uienplanten

van de Zuid-Hollandsche eilanden, die leden aan eene eigen-

aardige ziekte, welke aldaar ,,kroefziekte" werd genoemd;
deze aaltjes werden door den ontdekker met den naam Tylen-

chus Alia aangeduid. Prillieux bevond dat het reeds in de

18e eeuw bekende ,,oudziek" of „ringziek" der hyacinthen

insgelijks door een soort van aaltjes wordt teweeg gebracht,

welke hij Tylenchus Hyacinthi noemde. lets later gaf KiiHN aan
een aaltje, waarvan hij massa's in zieke lucerneplanten aantrof,

en dat hij meende eenigszins verschillend te zijn van dat der

aaltjeszieke roggeplanten, den naam Tylenchus Havensteinii.

Vooal in de jaren 1885-1893, maar ook nog later, heb ik mij

veel bezig gehouden met eene nauwgezette studie van het

stengelaaltje {Tylenchus devastratrix) . Ik bevond dat er geene

doorgaande kenmerkende verschillen bestaan tusschen Tylen-

chus devastratix uit aan „Stockkrankheit" lijdende rogge, haver,

boekweit en klaver, Tylenchus Allii uit „kroefzieke" uien,

Tylenchus Hyacinthi uio „ringzieke" hyacinthen en Tylenchus

Havensteinii uit aaltjeszieke lucerne en klaver ; terwijl mij ook bleek

dat de aaltjes uit kroefzieke uien, uit ringzieke hyacinthen en uit

aaltjeszieke lucerneplanten in staat zijn, bij rogge de bekende
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,,Stockkrankheit" in 't leveii te roepen, welke laatste ziekte in-

tusschen door mij in verschillendestreken vanonsland bij de rogge

werdontdekt, voornamelijk in Limbiirg, in verschillende deelen

van Noord-Brabant en in Overijsel in de buurt van Delden. Omge-
keerd gelukte het mij, uienplanten ,,kroefziek" te malcen en

hyacinth .^n ..ringziek" door ze uit te zaaien resp. nit te poten

op grond, die besmet was met aaltjes uit aan „Stockkrankheit"

lijdende rogge. Het bleek dus dat de „uienaaltjes", „hyacinthen-

aaltjes" en „lucerneaaltjes" tot hetzelfde soort moeten worden

gebracht als het gewone „stengelaaltje" {Tylencuhs devastatrix)

.

Verder werd dit aaltje nog door mij en later ook door andere onder-

zoekers in zeer vele andere plantensoorten aangetroffen, zoowel

in wilde gewassen als in verschillende landbouw-, warmoezerij-

en bloemgewassen; en ik bevond, dat dit diertje eene ziekte in

't aanzijn roept, die in den grond der zaak bij al deze gewassen

gelijke verschijnselen vertoont, welke alleen naar den aard

van het gewas eenigszins uiteenloopen. De plantensoorten.

waarin tot dusver het stengelaaltje werd aangetroffen, zuUen

hieronder nader worden vermeld. (Zie biz. 169). —
Het zij mij vergund, hier nog te wijzen op een door mij door

herhaalde proefnemingen vastgesteld feit, dat ook door vele

waarnemingen in de praktijk wordt bevestigd. Het is dit: dat

er bij het stengelaaltje rassen bestaan, die zich zoodanig hebben

geaccomodeerd aan het leven in eene bepaalde plantensoort, dat

althans het meerendeel der tot een zoodanig ras behoorende

individu's het vermogen hebben verloren om in andere planten

over te gaan.

Ik besmette een stukje grond met aarde, afkomstig uit de

nabijheid van Delden, A'-an akkers, waar toen reeds sedert mins-

tens 25 jaar de aaltjesziekte voorkwam in rogge, die daar jaar

op jaar op den zelfden bodem geteeld werd, met enkele braak-

jaren er tusschen. Dat de bodem van mijn proefveldje door de

vermenging met aarde uit Delden goed besmet was geworden,

bleek toen ik daar winterrogge gezaaid had. Maar opdenzelfden

bodem, waar de rogge in sterken graad aaltjesziek werd, zaaide

ik voor een gedeelte boekweit uit, die tegen mijne verwachting

in, althans oogenschijnlijk, geJieel gezond bleef. Een volgend

jaar zaaide ik op datzelfde lapje grond weer boekweit, en nu
vond ik daar sommige duidelijk aaltjeszieke planten onder,

ofschoon het boekweitveldje als geheel nog niet zoo'n slechten

indruk maakte. Toen ik in het daarop volgende jaar voor de

derde maal op hetzelfde terrein alweer boekweit zaaide, werd

deze ernstig ziek, zoodat de opbrengst vrij wel nihil was. Ik

meen mij dit feit aldus te moeten veridaren : op den bodem bij
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Delden, waar de besmette aarde vandaan kwam, werd meer
dan 25 jaar achtereen voortdurend boekweit verbouwd. Rekent
men nu, dat in deze rogge per jaar 4 generaties van het stengel-

aaltje leefden, dan kan men aannemen, dat daar minstens 100

generaties achtereen uitsluitend in rogge hadden geleefd. De
stengelaaltjes waren dus op het bewuste perceel bij Delden vol-

komen aan het parasiteeren in de rogge geaccomodeerd; en
slechts enkelen van hen hadden het vermogen behouden, ook
nog in andere planten dan rogge, in casu in boekweit, over te

gaan. Toen nu op den grond, waarheen deze aaltjes waren over-

gebracht, geen rogge maar boekweit was gezaaid, ging in dat

laatstgenoemde gewas niet dan een betrekkelijk heel gering

aantal aaltjes over, zoodat de boekweit daar in het eerste jaar

geene in 't oog vallende ziekteversehijnselen vertoonde. Die

weinige aaltjes echter, welke wel in de boekweit overgingen,

leverden nakomelingschap in verschillende generaties, waarvan
althans een zeer groot aantal, binnen de boekweitplanten ge-

boren en later in den grond teruggekeerd zijnde, ook wel weer
in staat waren, in dat gewas te leven. Toen derhalve voor het

tweede jaar op hetzelfde terrein boekweit gezaaid werd, ging

naar verhouding een veel grooter aantal aaltjes in de boekweit
over dan het vorige jaar. Het gevolg was, dat dit gewas nu
merkbaar ziek werd. Het daarop volgende jaar ging van de in

den grond aanwezige aaltjes, die zelve evenals hunne voorouders

sedert eenige geslachten in boekweit geleefd hadden, een zoo

groot aantal in dit gewas over, toen het ten derden male op het-

zelfde terrein geteeld werd, dat bijkans alle -planten duidelijk

ziek werden.

Nog zij hier vermeld eene andere proefneming, waaruit bleek,

dat het stengelaaltje zich accomodeert aan het gewas, waarin

het sedert vele generaties heeft geleefd, althans liever in groot aan-

tal daarin overgaat dan in een ander gewas Ik nam twee potten

met zandgrond uit Delden, waarop minstens 25 jaar achtereen

rogge was verbouwd, en waar de rogge sterk door aaltjesziekte

was aangetast, alsmede twee potten met kleigrond van Melis-

sant, afkomstig van een terrein, waar het vorige jaar het uien-

gewas in ergen graad aan „kroefziekte" had geleden. In den

eenen pot met aarde uit Delden zaaide ik rogge en uienzaad

dooreen gemengd, in den anderen pot alleen uienzaad. In den

eersten pot, waar de aaltjes de keuze hadden tusschen rogge-

en uienplantjes, vertoonden de eerstgenoemde plantjes in sterke

mate de verschijnselen van aaltjesziekte en bleken zij bij nader

onderzoek te wemelen van stengelaaltjes; terwijl van de uien-

kiemplantjes slechts zeer enkele de verschijnselen van „kroef-
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ziekte" vertoonden: er bleken danook in de uienplantjes slechts

zeer weinige aaltjes te zijn overgegaan. In den tweeden pot met
aarde uit Delden, waar voor de in den grond aanwezige stengel-

aaltjes geeia keuze bestond tusschen rogge en uien, was een naar

verhouding veel grooter getal uienplantjes kroefziek geworden;

toch was dit met de groote meerderheid der uienplantjes niet

het geval. — In den eenen pot met Ideigrond uit Melissant zaaide

ik rogge en uienzaad dooreengemengd, in den tweeden pot alleen

rogge. In den eersten van deze tAvee potten vertoonden de uien-

plantjes alle dadelijk bij hun opkomen, in sterke mate de symp-

tomen van „kroefziekte", terwijl geen van de roggeplantjes de

verschijnselen van aaltjesziekte ook maar eenigszins duidelijk

vertoonde. Eerst toen de jonge uienplantjes ten gevolge van de

aantasting voor 't meerendeel waren doodgegaan, was het mij

mogelijk eenige stengelaaltjes in de roggeplanten te ontdekken,

maar zij verraeerderden zicli daarin niet op zoodanige wijze,

dat bij de plantjes duidelijk de verschijnselen van „Stockkrank-

heit" zichtbaar waren. In den pot, gevuld met aarde uit Melis-

sant, waarin ik aUeen rogge had uitgezaaid, gingen er naar ver-

houding wel Avat meer aaltjes in dit gewas over, maar zij ver-

meerderden er zich slechts weinig en 't gewas vertoonde niet

dan in zeer geringe mate de verschijnselen van aaltjesziekte.

Uit bovenvermelde proefnemingen blijkt ook al weer, dat

stengelaaltjes, welke gedurende een aanzienlijk aantal generaties

in een zeker gewas hebben geleefd, bij voorkeur in dat zelfde

gewas overgaan en zich daar sterk vermeerderen, zoodat zij

de planten in ergen graad ziek maken; terwijl zij in andere ge-

wassen doorgaans niet zoo gemakkelijk in grooten getale over-

gaan en er zich meestal niet zoo sterk in voorplanten, dat het

gewas ernstig ziek Avordt. Dit kan eerst het geval worden, wan-

neer het andere gCAA^as eenige malen achtereen op denzelfden met

stengelaaltjes besmetten bodem wordt geteeld.

Ofschoon het stengelaaltje in een zeer groot aantal planten-

soorten kan leven, gaan die aaltjes, welke aan het leven in een

zeker gewas geaccomodeerd zijn, nog niet altijd gemakkelijk in

een andcr over. Zoo laat het zich dan ook verklaren, dat mensoms
op terreinen, die in erge mate door stengelaaltjes zijn besmet,

en waar de rogge en haver geregeld de verschijnselen van de

aaltjesziekte in sterken graad vertoonen, toch bij v. erwten en

tuinboonen kan telen zonder dat zij noemensAA^aard ziek worden.

Het stengelaaltje van de klaver gaat in de provincie Groningen

niet of althans niet dan hoogst moelijk in haver, erwten en

boonen over. Ook Havekstein deed de ervaring op, dat op

terreinen, waar de klaver aaltjesziek was, de rogge en de haver
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geen verschijnselen van aaltjesziekte vertoonden. Daarentegen

tast het stengelaaltje, dat in Noord-Brabant en Limburg in de

klaver voorkomt, wel de rogge, haver en boekweit aan. In Enge-

land komt de aaltjesziekte van klaver juist zeer veelvuldig voor

op terreinen, waar de haver lijdt aan ,,tulip root", welke ziekte

door het stengelaaltje wordt teweeggebracht.

Blijkens de onderzoekingen van Dr. E. van Slogteren gaat

het stengelaaltje, dat het ..oiidziek" of „ringziek" der hyacinthen

teweegbrengt, niet in de narsissen over en omgekeerd. Alzijn door

dezen onderzoeker geen verschillen in lichaamsbouw tusschen

het „narcissenaaltje" en het ,,hyacinthenaakje" geconstateerd,

zoo meent hij toch dat men hier met twee verschillende soorten

van aaltjes te doen heeft. Hij twijfelt in 't algemeen of de stengel-

aaltjes wel van het eene gewas in let andere overgaan. De uit-

komst van mijne proefnemingen, waaruit ik meen te kunnen
vaststellen dat van stengelaaltjes, die sedert vele geslachten in

rogge hebben geleefd, sommige met hunne nakomelingschap

zich aan het leven in boekweit kunnen accomodeeren, verklaart

hij aldus: in den met „roggeaaltjes" besmetten bodem, waarop

de boekweit werd uitgezaaid, kwamen toch naast deze „rogge-

aaltjes" enkele ..boekweitaaltjes" voor, die zich echter eerst

konden vermeerderen, toen op dezen bodem eenige jaren achter-

een boekweit werd geteeld.

Uiteraard heeft de Dr. van Slogteren meer ervaring omtrent

het gedrag der in bloembollen parasiteerende aaltjes opgedaan

dan ik; het zij mij echter vergund, hier nog mee te deelen, dat

ik van 1918 af verschillende soorten van narsissen op mijn door

het „roggeaaltje" besmet proefveldje te Maiden verbouw, en

dat deze narsissen tot nu toe geenerlei verschijnselen van aaltjes-

ziekte vertoonen, wat dus in volkomen overeenstemming is met

de waarnemingen van den Heer van Slogteren De feiten

echter, dat in vele streken klaver en boekweit geregeld ernstig

aaltjesziek worden juist op de terreinen, waar de rogge aan

„Stockkrankheit" lijdt, — dat de haver meestal aaltjesziekte

vertoont op terreinen, waar de uien door „kroefziekte" weg-

stierven, — en zoovele andere feiten schijnen mij toe, beter te

worden verklaard door mijne opvatting, dat het stengelaaltje

zich aan het leven in bepaalde gewassen kan accomodeeren en

dus rassen kan vormen, die soms zeer moeilijk, misschien in

't geheel niet meer, in andere planten overgaan, dan door de

opvatting van Dr. van Slogteren, die voor onderscheiden

plantensoorten verschillende soorten van stengelaaltjes aan-

neemt, welke zich door geenerlei verschillen in den lichaams-

bouw van elkaar schijnen te onderscheiden. —
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Waar ik hier nu eene opsomming laat volgen van de gewassen,
die door het stengelaaltje kunnen worden aangetast, ben ik dan
ook blijven staan op het standpunt, dat al de in planten para-

siteerende aaltjes, die zich niet van elkaar door liunnen lichaams-

bouw laten onderscheiden, behooren tot eene soort: het stengel-

aaltje {Tylenchus devastatrix Kuhn). Deze spoelworm werd door
verschillende waarnemers tot dusver aangetroffen. in de volgende

gewassen, waaronder zoowel wilde planten als kultiiurgewassen

voorkomen. De namen van. de planten, waarbij het stengelaaltje

slechts in enkele planten en in weinig exemplaren werd aange-

troffen, zijn tusschen haakjes geplaatst.

Mosachtige planten: Hypnum cupressiforme.

Grasachtigen : naaldaar = Setaria spec, — reukgras = Antho-
xanthum odoratum, — (meelraai =^ Holcus lanatns), — haver
^ Avena sativa, — (gerst = Hordeum vulgare), — Engelsch

raaigras = Lolium perenne, — (eenjarig beemdgras = Poa
annua), — kweekgras = Triticum repens, — (tarwe = Triticum

vulgare), — rogge = Sccale cereale.

Lelieachtigen : gewone ui of ajuin = Allium cepa, — kroonui
= Allium proliferum, — kraailook = Allium vineale, — bies-

look == Allium schoenoprazum, — sjalot = Allium escalonicum,
— Scilla sibirica, —• Scilla campanulata, — Scilla cernua, —
gewone hyacinth = Hyacinthus orientalis, — Romeinsche
hyacinth = Hyacinthus romanus, — Kaapsche hyacinth =:

Galtonia candicans, — tulp.

Narcisachtigen : trompetnarcissen en trosnarcissen.

Orchideeen : Disa grandiflora.

Veelknoopigen : boekweit = Polygonum fagopyrum, — viltige

duizendknoop = Polygonum lapathifolium, — perzikkruid =
Polygonum persicaria, — (windende boekweit — zwaluwtong =
Polygonum Convolvulus),

Netelachtigen : hop — Humulus Lupulus.

GanzevoetacJitigen : biet = Beta vulgaris ; — spinazie -- Spi-

nacia oleracea.

Muurachtigen : spurrie = Spergula arvensis, — anjelier =
Dianthus caryophyllus, — grasanjer = Dianthus plumarius.

Ranunkelachtigen : Anemone japonica, — (scherpe boter-

bloem — Ranunculus acris).

Kruisbloemigen : (koolraap == Brassica napus), — (knoUen,

turnips — Brassica Rapa), — (herderstaschje ^- Capsella bursa

pastoris.)

Ooievaarshekken : (Zachte ooievaarsbek -- Geranium molle).

Vlasachtigen : (Vlas = Linum usitatissimum).

Koraoeljeachtigen : Aucaba japonica.
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Roosachtigen : Aardbei = Fragaria elatior.

Vlinderachtigen : gele lupine — Lupinus lute us, — lucerne =
Medicago sativa, — roode klaver = Trifolium pratense, — witte

klaver — Trifolium repens, — incarnaatklaver = Trifolium

incarnatum, — voederwikke = Vicia sativa, — tuinboon,

paardenboon = Vicia faba, — erwt = Pisum sativum, — stam-

boon — Phaseolus vulgaris.

Sleutelbloemigen : Primula sinensis, — Lysimachia spec, —
Spaansch groen = guichelheil = Anagallis arvensis.

Polemoniaceeen : herfstsering = Phlox decussata, -— eenjarige

Phlox = Phlox Drummondi.
Ruwbladigen : (Vergeetmijniet = Myosotis stricta).

Nachtschaden : aardappel = Solanum tuberosum, — tabak =
Nicotiana tabacum.

Leeuwbekachtigen : Chelone glabra.

Weegbreeachtigen : (smalbladige weegbree = Plantago lanceo-

lata).

Kaardeachtigen : weverskaarde = Dipsacus fullonum; wtlde

kaardebol = Dipsacus sylvescris.

Saamgesteldbloemigen : (Madeliefje = Bellis perennis) —
(korenbloem — Centaurea cyanos), — (knoopkruid = Centaurea

jacea), — (melkdistel = Sonchus oleraceus).

Afgaande op het zoo groote aantal plantensoorten, behoorende

tot zoo verschillende groepen van het plantenrijk, in welke men
het stengelaaltje tot dusver heeft aangetroffen, laat zich ver-

wachten, dat het bij nauwkeuriger en meer uitgebreid onderzoek
stellig in nog veel meer plantensoorten zal worden gevonden.

Toch komt het slechts in een beperkt aantal planten en meestal

meer of min plaatselijk, tot sterke vermeerdering, zooals in

rogge, haver en enkele wilde en weidegrassen, uien, hyacinthen,

narcissen, boekweit, anjelier, gele lupine, roode en svitte klaver.

lucerne, tuinboon, erwt, stamboon, Spaansch groen, Phlox
decussata en Phlox Drummondi, aardappel, tabak. In andere

planten wordt het niet dan sporadisch en vaak schijnbaartoe-

vallig aangetroffen. —

Aangaande de inwerking van het stengelaaltje op de door deze

wormpjes bewoonde pla^iten kan het volgende worden mee-

gedeeld. De aanwezigheid van het stengelaaltje in Stengels of

bladachtige organen veroorzaakt hypertrophic : de parenchym-
cellen der door dezen parasiet bewoonde organen nemen zeer

sterk in omvang toe en gaan soms tot deeling over; de lengte-

groei der vaatbundels echter wordt door de inwerking der aaJtjes

teruggehouden. En zoo komt het dat de stengelleden der door
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deze dieren aangetaste planten gewoonlijk zeer kort blijven

maar zeer dik worden; een lid, waarin zich toevallig eeus weinig

aaltjes bevinden, groeit uaar verhouding weer sterker in. de

lengte en minder in de dikte. Een blad of een stengel, waarin zich

aan den eenen kant meer aaltjes bevinden dan aan den anderen

kant, biiigt zich of kronkelt heen en weer. Daar de stengelleden

kort blijven, staan ook de bladeren dicht opeengedrongen en

dus ook de knoppen. De klein blijvende planten krijgen dus een
sterk vertakt uiterlijk. Hoewel men bij alle door stengelaaltjes

aangetaste planten bovenstaande kenmerken aantreft, zoo is

toch al naar den bouw der plantensoort bet uiterlijk der ver-

schillende aangetaste planten zeer verschillend. ^Vltijd echter

blijven de ernstig aangetaste planten klein; de stengels, ook de

bloemstengels, schieten niet op en brengen derhalve ook weinig

bloemen en dus ook weinig vruchten tot behoorlijke ontwikke-

ling. Heel ernstig aangetaste planten gaan meestal spoedig

dood; maar niet al te zwaar geinfecteerde planten blijven zoo

lang in leven als gezonde planten, echter blijven zij dwergachtig

en de door het stengelaaltje bewoonde planten leveren niet het

produkt op, waar\'oor zij geteeld werden.

Soms komen de aaltjes alleen in bepaalde gedeelten van eene

plant in grooten getale voor; dan vertoonen ook alleen deze de

verschijnselen der aaltjesziekte duidelijk. Van geinfecteerde

rogge- en haverplanten schieten soms enkele halmen vrij nor-

maalop; en van door ,,ringziek" aangetaste hyacinthen gaan
alleen sommige schubben en soms nog wel alleen bepaalde ge-

deelten daarvan dood, zoodat men soms van door deze ziekte niet

zeer ernstig aangetaste bollen de aangetaste gedeelten der schub-

ben kan wegsnijden en dan toch nog een bloeibare bol kan
overhouden. —

Thans nog in 't bijzonder eenige woorden over de aaltjesziekte

der rogge. Deze ziekte wordt in Limburg en in sommige streken

van Noord-Brabant met den naam „reup" bestempeld; in de

buurt van Oisterwijk wordt zij „knolziekte" genoemd, en in de

omgeving van Maiden, zuidelijk van Nijmegen, ,,dikkop".

De naam „reup" komt van het Duitsch „Riibe" ^ knol, en

beteekent dus hetzelfde als „knolziekte". Beide namen duiden

daarop, dat de door deze ziekte aangetaste planten een sterk

opgezette stengelbasis hebben, omgeven door verdikte blad-

scheeden, waardoor de roggeplanten er uit kunnen zien, alsof

zij aan haren voet een bovenaardsche bol droegen. De Duitsche

naam „Stockkrankheit" duidt op de bijzonder krachtige uit-

stoeling („Bestockung") der aangetaste jonge planten. In sommige
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streken van Limburg wordt de aaltjesziekte der rogge dan ook
wel eens „stokziekte" of ,.,stok" genoemd. De naam ,,dikkop"

is minder juist; men zou in plaats daarvan beter dien van
.,dikvoet" kunneu gebruiken.

Op terreinen, die met het stengelaaltje besmet zijn, verloopt

de kieming van de uitgezaaide roggekorrels normaal; en men
ziet dikwijls in den herfst en in den winter weinig bijzonders

aan de jonge roggeplanten. Toch dringen de aaltjes van nit den

grond reeds in de nog zeer jonge planten binnen; maar
eerst wanneer zij zich daarin vermeerderd hebben, en er zich

dus een grooter getal in bevindt, geeft de aanwezigheid der

parasieten aanleiding tot de kenmerkende ziekteverschijnselen,

die gewoonlijk eerst in 't voorjaar goed zichtbaar worden,

ofschoon dit toch, vooral in zachte winters, soms reeds eerder

het geval is. De plantjes, die heel sterk zijn aangetast, worden
sj5oedig geelbriiin en sterven; die welke aanvankelijk minder

sterk aangetast zijn, en dat is regel, schijnen juist in 't be-

gin bijzonder weelderig te groeien; zij hebben eene donker

blauw groenachtige Ideur; ook stoelen zij buitengewoon sterk

uit, en wel voor den gewonen tijd. Daardoor bedekt iedere plant

een betrekkelijk groot gedeelte van de bodemoppervlakte.

De stengelbasis en de daaromheen zittende bladscheeden zwel-

len sterk op, zoodat de planten er uit zien alsof zij een grooten-

deels bovenaardsche bol aan haren voet droegen. Sommige van

de jonge halmpjes blijven geelgroen van kleur, groeien niet recht

in de hoogte, maar buigen zich heen en weer en wringen zich

tusschen de omhullende eenigszins verdikte bladscheeden heen;

deze jonge halmpjes gaan zeer vroegtijdig dood. Kenmerkend voor

de zieke roggeplantjes is ook de meestal zwakke beworteling. De
bladeren blijven vaak kort, maar worden soms vrij dik; vaak

buigen zij zich golfvormig op en neer; zij kunnen zelfs geheel

kroes zijn. Maar niet alle bladeren kronkelen zich; eenige blijven

geheel normaal, andere worden smal, grasachtig, maar dik.

De meeste halmen blijven zeer kort. Zeer dikwijls komt bij de

verdere ontwikkeling de top van den halm met de aar niet uit

de bladscheede te voorschijn ; doet de aar dit wel, dan blijft

zij toch klein en onontwikkeld, evenals de geheele halm: er

vormen zich geene korrels of althans slechts kleine, nietswaardige

Toch komen dikwijls aan planten, waarvan verschillende halmen

ziek zijn en afsterven of althans zeer klein blijven, andere halmen

tot vrij normale ontwikkeling ; deze kunnen ook normale korrels

voortbrengen. De sterk aangetaste planten sterven, sommige
reeds in 't begin van het voorjaar, andere eerst later. Vaak
sterven enkele halmen vroeger of later af en komen de andere
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in mindere of meerdere mate, of ook wel geheel en normaal
tot ontwikkeling. Hebben de aangetaste roggepkanten eenmaal
een zekeren leeftijd bereikt, dan sterven zij niet licht meer voor

haren tijd, maar zij blijven dwergachtig en de opbrengst heeft

niet veel te beteekenen.

De aaltjesziekte der rogge is in het voorjaar reeds op een
afstand gemakkelijk herkenbaar aan hare verbreiding. Men
bemerkt dan op de besmette velden verschillende plekken, waar
de roggepLmten bijkans alle zijn afgestorven, zoodat de grond
daar kaal is; later wordt die plek met onkruiden bedekt.

Rondom de kale plekken been ziet men planten, die nog
leven maar erg ziek zijn, en hoe verder men zich van de kale

plekken verwijdert, des te onduidelijker worden de ziektever-

schijnselen, des te meer volkomen gezonde of althans weinig

aangetaste planten vindt men.
De kale plekken zijn die, waar de grond het sterkst besmet

is geworden, b.v. omdat daar mest op is gebracht, die stengel-

aaltjes bevatte of doordat daar aaltjes zijn heengebracht, die

zaten in de aarde, welke zich bevond aan de gebruikte landbouw-
werktuigen, aan het schoeisel der arbeiders, of aan de hoeven
der paarden. Op die plekken zijn de jonge roggeplanten vroeg-

tijdig ernstig besmet geworden; deze planten zijn gestorven, de

daarin aanwezige aaltjes zijn voor 't meerendeel in den grond
overgegaan, en hebben zich begeven in cle planten, die rondom de

eerst besmette plekken stonden, enz. — De besmetting is ook
gewoonlijk het ergst aan de randen der velden, die iets lager

gelegen zijn, omdat door de regenbuien daarheen besmette
aarde van de hooger gelegen gedeelten der velden werd gevoerd.

AUeen bij ze^r sterke besmetting, met name op besmette terreinen

waar jaren achtereen rogge werd geteeld, vertoont zich de ziekte

vrij gelijkmatig over het geheele veld.

Middelen om de kwaal te voorkomen of althans te temperen.

Uit hetgeen boven omtrent de aaltjesziekte werd meegedeeld,

blijkt dat deze ziekte gemakkelijk kan worden overgebracht

van besmette plekken gronds naar tot diisver onbesmette
terreinen. Het is natuurlijk gewenscht, dit zooveel mogelijk te

voorkomen. Werktuigen, die op besmette terreinen gebruikt

zijn, moeten dus zooveel mogelijk gereinigd worden alvorens

men ze op tot dusver onbesmette terreinen overbrengt; en
evenzeer verdient het aanbeveling, dat geen menschen van
besmette perdeelen op onbesmette perceelen overgaan zonder

vooraf hun schoeisel te hebben gereinigd. Ook de reiniging van
de hoeven der paarden, die op besmette terreinen hebben ge-
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werkt, verdient natiiuiiijk aanbeveling. Toch is de verbreiding

van de plaag niet altijd te voorkomen. Wanneer de ziekte zich

nog slechts pleksgewijze op een perceel vertoont, breiden de

besmette plekken zich. in den loop der jaren uit : deels doordat

de aaltjes zich in den grond voortbewegen, maar ook omdat bij

de bewerking van den bodem altijd aarde van de besmette

plekken over de tot dusver nog onbesmette gedeelten van den
akker verbreid wordt. Zulks is natuuiiijk op geeneiiei wijze

te voorkomen.
Daar sommige soorten van aaltjes (bijv. Heterodera radicicola

en H. Schachtii) in den grond kunnen worden gedood door dezen

tot op eene vrij hooge temperatuur te verhitten, en uit de

proeven van Dr. van Slogteren is gebleken, dat de nar-

cissenaaltjes kunnen worden gedood door verhitting van de

bollen, waarin zij zich bevinden, lag het voor de hand, na te

gaan of het mogelijk zou wezen, de roggeaaltjes in den bodem
te dooden door aanwending van eene hooge temperatuur. Dat
daarbij ecliter op groote terreinen geen gebruik kan worden
gemaakt van door den grond geleide stoom noch van op den
grond uit te gieten heet water, ligt wel in den aard der zaak.

Proeven werden door mij genomen met op den grond gebrachte

ongebluschte kalk, die werd ondergewerkt en daarna door over-

sproeiing met water gebluscht. Het gelukte echter niet, door

de aldus ontwikkelde hitte de aaltjes in voldoende mate in

den grond te dooden.

Pogingen tot grondontsmetting door ammoniakgas in den

bodem te laten ontwikkelen uit kalk en zwavelzuren ammo-
niak, leidden tot geen resultaat; evenmin de behandeling van

den grond met carbolineum. Ook door aanwending van groote

hoeveelheden kainiet werd geen afdoend resultaat verkregen.

Over deze en dergelijke proefnemingen, door mij ingesteld, zal

nader bericht worden in het weldra door mij te publiceeren uit-

voerige verslag over de resultaten, in de jaren 1918—1922 op

mijne proefvelden verkregen.

Zeer diepe grondbewerking doet vele aaltjes sterven, daar

dan althans een aanzienlijk aantal van hen de bodemopper-

vlakte niet spoedig weer kan bereiken, en de aaltjes in de

diepere en meer vochtige bodemlagen, waar geen voedsel voor

hen aanwezig is, niet in den toestand van latent leven

kunnen overgaan. Maar de besmette bodem zou al zeer diep

moeten worden omgewerkt om een voldoend resultaat te

krijgen. In het groot is eene bestrijding door zeer diep omwer-
ken van den grond niet met succes toe te passen.

Om de overbrenging van stengelaaltjes van besmette naar tot
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dusver onbesmette perceeleii te voorkomen, is het gewenscht,

geen roggestroo, afkomstig van besmette terreinen, als strooisel

te gebruiken, daar zich daarin aaltjes en aaltjeseieren bevinden

en deze dan later in den stalmest zouden komen. Baarom
zou het in zekeren zin goed zijn, besmette perceelen niet

met stalmest te mesten ; maar aan den anderen kant is op

vele perceelen, waar rogge wordt verbouwd, uitsluitende be-

mesting met kunstmest niet aan te bevelen. Be grond wordt

dan arm aan humus en houdt weinig water vast ; en op een drogen

bodem, waar de roggeplanten bij droog weer slechts langzaam

groeien, vermeerderen zich de aaltjes sterk in de langen tijd

klein blijvende planten, zoodat deze heviger worden aangetast

dan het geval zou zijn wanneer de planten zich sneller ontwikkel-

den. Daarom ook is op besmette terreinen eene rijke bemesting

met stikstofrijken mest aan te bevelen. Niet dat de kwaal

er door verdwijnt, maar zij treedt daardoor, onder overigens

gelijke omstandigheden, minder hevig op. Ook kaliumsulphaat

schijnt in dezen eene gunstige uitwerking te hebben.

Op gronden, die in sterke mate door aaltjes besmet zijn, gelukt

de teelt van zommerroge beter dan die van winterrogge, zoo-

als mij reeds in vroeger jaren door opzettelijk ingestelde proef-

nemingen gebleken is. Hoe minder tijd de aaltjes hebben om
zich in de nog maar zeer kleine, jonge plantjes te vermeerderen,

m.a.w. hoe sneller de plantjes dadelijk na de kieming gaan

groeien, des te minder wordt de rogge door de aaltjesziekte

te gronde gericht. Zoo lijdt de zeer vroeg in 't najaar gezaaide

rogge vaak minder aan deze ziekte dan de laat gezaaide, omdat
de eerste zich in de prille jeugd betrekkelijk sneller kan ontwik-

kelen. Blijft het echter tot zeer laat in 't najaar mooi, warm weer,

dan begeven zich de aaltjes reeds in dit jaargetijde in de rogge-

plantjes en vermeerderen zij zich daar reeds tamelijk sterk voor

den winter. In zoo'n geval is de laat gezaaide rogge er beter

aan toe.

Het is gebleken, dat er rassen van rogge zijn, die minder dan

de gewons plaatselijke rassen en dan de Petkuser aan aaltjesziekte

te lijden hebben. Bit zijn roggerassen, die zich in den beginne

zeer snel ontwikkelen.In het Zuiden van NoordBrabant (Hooge

en Lage Mierde, Hilvarenbeek) zijn perceelen, waar nog wel eens

10 a 20 jaren achtereen rogge wordt verbouwd, en waar de aaltjes-

ziekte dientengevolge zeer veelvuldig voorkomt en hevig woedt.

Reeds ettelijke jaren geledcn ontvingen sommige landbouwers

daar door bemiddeling van don Heer van Mechelen, Pastoor te
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Raevels nabij Turnhout, zoogenaamde ,,tolvrije" of „Belgische"

rogge iiit PuUe (meer Westelijk in de provincie Antwerpen ge-

legen, nabij Santhoven.) Deze rogge, die sneller kiemt, in den
beginne sneller uitgroeit en sterker uitstoelt dan de gewone in

't Zuiden van Oostelijk Noord-Brabant geteelde rogge, moet
naar de daar algemeen ojDgedane ervaring van de aaltjesziekte

niet te lijden hebben, en ook het daarvan gewonnen zaad moet
planten opleveren, die vrij blijven van de bedoelde ziekte; na
3 of 4 jaren echter schijnt de nabouw van de geimporteerde

Belgische rogge er toch weer vatbaar voor te worden. Aldus

liiidt de ervaring, die in Noord-Brabant is opgedaan. Ik lieb

op mijn proefveld te Maiden er mij van kunnen overtuigen,

dat zelfs de origineele „Belgische" rogge toch niet geheel vrij

blijft van de ziekte ; tusschen vele planten, die oogenschijnlijk

op ernstig besmetten grond geheel gezond bleven, trof ik er

enkele aan, die de kenteekenen der ziekte duidelijk vertoonden,

en dan ook bij onderzoek stengelaaltjes bleken te bevatten. Toch
levert deze rogge zelfs op sterk besmette gronden een vrij goed

gewas op. De Belgische of tolvrije rogge is kleiner van korrel

dan de rogge, die te Maiden algemeen wordt geteeld en die wij

de ..Maldensche" rogge zullen noemen; naar mij werd mee-

gedeeld, moet deze laatstvermelde rogge afkomstig zijn van
Petkuser rogge, die in deze streken ettelijke jaren telkens weer

als nabouw werd geteeld.

In de jaren, waarin ik mijn proefveldje te Maiden exploiteerde,

maakte ik kennis met een ander ras van rogge, dat evenals de

Belgische, zeer weinig vatbaar bleek te zijn voor de aaltjes-

ziekte, n.l. met de zoogen. ,,Ottersumsche rogge". Het bleek mij,

dat deze rogge in de laatste jaren tamelijk veel te Ottersum ^)

wordt geteeld, en wel met veel succes, op gronden, waar vroeger

de rogge door de aaltjesziekte mislukte. De Heer H. J. Smeets
te Ottersum was zoo vriendelijk mij, op mijn verzoek, voor mijne

proefvelden te Maiden en te Velden (bij Venlo) de benoodigde

hoeveelheden „Ottersumsche rogge" te doen toekomen en

beantwoordde uitvoerig mijne vragen om inlichting betreffende

deze rogge. Hij schreef mij daaromtrent het volgende : „De
Ottersumsche rogge" is voor een tiental jaren hier ingevoerd uit

Pfalzdorf bij Goch (in den volkmsond „de Pfalz" genoemd.)
De bevolking aldaar moet uit de Rijnpfalz afkomstig zijn, en

bij Goch zijn blijven „hangen" op eene voorgenomen landver-

huizing naar Amerika. Pfzaldorf hgt n.l. tusschen Goch en

1) Ottersum ligt in het Noorden van Limburg, dicht bij Gennep,
aan den Stoomtramweg van Nijmegen naar Venlo, den zoogenaamden
„Maas-Buurtspoorweg".
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Cleve. De Heer Kutten uit Wansum scbreef in „Land en Vee"

dat de door de landverhuizers op hiinne nieuwe woonplaats

uitgezaaide rogge niets anders zou zijn dan de „Champagner
rogge". De ,,dikkopvrije" rogge wordt hier tamelijk veel ver-

boiiwd; kale plekken ziet men hier niet meer. Op „dikk,opland"

kan zij nog 2000 a 2400 K.G. per H.A. opbrengen. Naar mijne

meening wordt zij tegenwoordig zelfs te veel verbouwd; wij

waarschmvden in ,,Riist roest" en op den landbouwcursus daar

reeds tegen. Goed land moet Petkuser rogge dragen, die gemakke-
lijk 3 a 4000 K.G. per H.A. kan geven; en de grond is hier voor

een zeer groot deel leem of leemhoudend, een groot deel zeer

humusrijk en rijk aan potklei of keileem. Voor Maiden met zijnen

doorlatenden, tamelijk groven humusarmen zandgrond kan die

rogge echter een uitkomst zijn".

De Heer Smeets kent persoonlijk den landbouwer, die voor

een tiental jaren de „dikkopvrije" rogge iiit Pfalzdoii haalde

en haar voor 'teerst in Ottersnm uitzaaide. Hij deelt mij nog

mee dat deze rogge dikwijls op perceelen wordt verbouwd,

grenzende aan zulke, waar Petkuser wordt geteeld. Van eene

kruising tusschen de beide rassen zal echter zelden of nooit

sprake zijn, aangezien de dikkopvrije (Ottersumsche) rogge

vroeger in de aren schiet, vroeger bloeit en vroeger rijp is dan
de Petkuser, die bij Ottersum overigens de algemeen verbouwde

soort is. Het is zeker eene gelukkig omstandigheid, dat van eene

kruising van de „Ottersumsche" rogge met de Petkuser (en ook

met de Maldensche, die van de Petkuser schijnt af te stammen)
zelden sprake zal zijn, omdat men daardoor de Ottersumsche

dikkopvrije rogge, ook als zij te midden van de Petkuser of de

Maldensche wordt verbouwd, zuiver kan houden. Het schijnt dan

ook een feitdat ook te Maiden niet alleen de direct uit Ottersum

verkregen Ottersumsche rogge, maar ook de nabouw van deze,

meerdere jaren langpraktisch vrij blijft van aaltjes ziekte. Greheel

onvatbaar is zij daarvoor niet. Terwijl in 't algemeen oj) besmetten

bodem de Ottersumsche rogge flink opschiet, een volkomen

gezond voorkomen heeft, en een voldoende oogst oplevert, vond

ik nu en dan zeer enkele planten, die de karakteristieke ken-

raerken der aaltjesziekte vertoonden, en waarin dan ook sten-

gelaaltjes in grooter of kleiner aantal werden aangetroffen.

Waarin de oorzaak daarvan gelegen is, kan voorshands niet

worden uitgemaakt. Het zou natuurlijk kunnen zijn, dat er toch

enkele malen kruising met Maldensche rogge plaats vond,

doordat er van de Ottersumsche rogge enkele aren ten ge-

volge van bepaalde omstandigheden wat later dan gewoonlijk

gingen bloeien, of doordat de bloei van enkele aren van de
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Maldensche rogge lets vroeger dan geAvoonlijk inviel; — het

zou ook mogelijk kiinnen wezen, dat ook bij volkomen ras-

zuiverheid van de Ottersumsche zaairogge, sommige planten

(bijv. omdat het zaad wat diep onder de bodemoppervlakte was
terecht gekomen) wat langzamer waren opgeschoten dan de

Ottersumsche rogge in 't algemeen doet, waardoor deze planten

meer kans hadden dat vele aaltjes binnendrongen en zich ver-

meerderden. Hoe het zij, de Ottersumsche rogge kan naar mijn

bevinding gerust praktisch vrij van a«7/?e.szie/i-^e wordengenoemd,
ook op een sterk besmetten bodem.
De Ottersumsche rogge is in alles vroeger dan de Petkuser

en de Maldensche; zij stoelt wat minder uit dan deze, maar
schiet dadelijk meer in de hoogte, waardoor de aaltjes er minder
vat op hebben. Omdat zij minder uitstoelt, moet zij dichter

worden gezaaid. Het stroo van de Ottersumsche rogge is wat
slapper. Omdat zij toch reeds van nature snel in de hoogte

groeit en eenigszins slap stroo heeft, moet zij minder zwaar
worden gemest, om te voorkomen dat het gewas gaat legeren.

Eene minder zware bemesting is ook voldoende omdat de

opbrengst onder gelijke omstandigheden iets geringer is dan
die van de Petkuser en waarschijnlijk ook dan die van de

Maldensche rogge.

Mijne proefnemingen betreffende het gebruik, dat men zou

kunnen maken van Belgische en van Ottersumsche rogge op
met het stengelaaltje besmette terreinen, zijn nog niet ten

einde. Dit is wel zeker dat men op een zeer besmetten

bodem, waarop vele andere roggesoorten (zooals de Petkuser,

de Maldensche en de Noord-Brabantsche) geheel mislukken, en

van de Belgische en van de Ottersumsche een behoorlijke op-

brengst kan krijgen. De bijgaande photo (Pl.V) is genomen van een
gedeelte van mijn proefveld te Maiden, dat in drie deelen ver-

deeJd is. Aan de linkerzijde van de plaat, bij a, ziet men Otter-

sumsche rogge, in 't midden (6) Maldensche, aan den rech-

terkant (c) Belgische rogge. Terwijl het gedeelte, waar de

Maldensche rogge werd gezaaid, grootendeels kaal is of bezet

met onkruid en met zeer klein gebleven roggeplanten en
slechts liier en daar een iets beter opgeschoten roggeplantje

vertoont, staan en de Belgische en de Ottersumsche rogge be-

hoorlijk goed, Bij de beoordeeling van den stand op 27 Mei
moet men in aanmerking nemen, dat de rogge op mijn proef-

veldje te Maiden ten gevolge van verschillende omstandig-
heden zeer laat is gezaaid geworden, eerst ongeveer medio
December.
Mijn proefveld te Velden (bij Venlo) leerde dat de Petkuser







179

rogge op erg besmette terreinen geheel mislukte, terwijl de
Ottersumsche rogge daar behoorlijk goed bleek te groeien.

Nog nader dient te worden onderzocht, welke van de twee
onvatbare of liever weinig vatbare roggerassen de voorkeur
verdient. Ik geloof dat de Ottersumsche rogge te prefereeren is:

le omdat ik op de perceeltjes Belgische rogge vaker plantjes

vond, die door de aaltjesziekte waren aangetast dan op de

perceeltjes Ottersumsche rogge ; 2e omdat de nabouw der

Belgische rogge na 3 of 4 jaren hare betrekkelijke onvatbaar-

heid voor aaltjesziekte schijnt te verliezen, terwijl de nabouw
der ,,Ottersumsche" rogge, sedert deze (in 1910) te Ottersum
werd ingevoerd, „praktisch onvatbaar" gebleven schijnt te zijn;

3e, omdat de Belgische rogge kleiner korrel oplevert.

Hoe lang de nabouw der Ottersumsche rogge zijne onvat-

baarheid behoudt, dient nog te worden uitgemaakt.

De goede resultaten, herhaaldelijk op het proefveldje te

MaJden met Ottersumsche rogge verkregen, hebben reeds ten

gevolge gehad, dat meerdere landbouwers te Maiden, die be-

smette terreinen bezitten, reeds zijn begcnnen, deze rogge te

verbouwen en wel met goed succes. Dat de teelt van Ottersum-

sche rogge onder Maiden is toegenomen, moet zeker ook ten

deele worden toegeschreven aan het feit, dat korten tijdgeleden

een Ottersumsche landbouwer zichte Maiden heeftgevestigd. —
Ik wil nog wijzen op het volgende resultaat, door mij op het

Maldensche proefveld verkregen. Wanneer ik van een be-

paaid zeer ernstig en gelijkmatig besmet veldje ^/g gedeelte be-

teelde met Ottersumsche, ^/g met Maldensche en ^/s met Belgische

rogge, en ik bezaaide het volgende jaar dit zelfde veldje in zijn

geheel met de zeer vatbare Maldensche rogge, dan bleek deze

laatste op de gedeelten, waar het vorige jaar Belgische of

Ottersumsche rogge was geteeld, aanmerkelijk beter te gedijen

dan op het een derde gedeelte, waar ook het vorige jaar

Maldensche rogge had gestaan. Waar dit laatste het geval was,

bleken de aalttjes tot sterke vermeerdering te zijn gekomen;

waar de twee „praktisch onvatbare" soorten hadden gestaan,

waren de aaltjes blijkbaar niet aanmerkelijk in aantal toe-

genomen.

De teelt van Ottersumsche of van Belgische rogge kan dus tot

op zekere hoogte den wisselbouw vervangen; ofschoon zeer

zeker toch de teelt van gewassen, die niet of weinig vatbaar zijn

voor de aantasting van het stengelaaltje, op besmette gronden

aanbeveling blijft verdienen. Gerst kan met succes op sommige

roggebodems worden geteeld; daar dit gewas — voor zoover
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bekend — nooit op door aaltjes besmetten bodem aaltjesziek

wordt, al gaat er ook wel eens bij uitzondering een eiikel

stengelaaltje in over, komt de kultuur van gerst op ,,dikkop-

gronden" zeer in aanmerking. Evenzeer de teelt van koolrapen,

die slechts bij hooge uitzondering op sterk besmetten rogge-

bodem verschijnselen van aaltjesziekte vertoonen. Het beste

is het, met *t oog op de bestrijding der aaltjes, de koolrapen

in 't voorjaar op den besmetten grond te zaaien, en niet later

daarop uit te planten. Maar op hoogen zandgrond lieeft men,
althans in droge voorjaren, zeer veel last van aardvlooien, die

de jonge plantjes afvreten, zoodat men het uitzaaien soms
meermalen moet herhalen.

Ook aardappelen, hoewel niet onvatbaar voor de aaltjesziekte,

kunnen op besmetten roggebodem met succes nu en dan, zelfs

zonder dat zij eenige verschijnselen van ziekte vertoonen, worden
geteeld; mijne j^roefnemingen te Maiden hebben zulks ten duide-

lijkste bewezen. De stengelaaltjes, die aan 't leven in roggeplan-

ten zijn aangej^ast, blijken niet gemakkelijk in aardappelen

over te gaan.

Ik meen gerust te kunnen beweren, dat men ook op zeer

ernstig met „roggeaaltjes" besmetten bodem toch met succes

den roggebouw kan blijven uitoefenen, mits men aan de volgende

eischen voldoet: le men zorge dat de bodem in goeden kultuur.

staat verkeert en voldoende bemest wordt ; 2e men zaaie daar

Ottersumsche of Belgische rogge en geen Petkuser of een
ander vatbaar ras van [rogge en ten 3e men wissele af en toe

de teelt van rogge af met die van gerst, koolrapen of aardappelen.

Wageningen 6 Juli 1922. J. Ritzema Bos.

OP HEETERDAAD BETRAPT.

Wie ? De egel. En waaraan maakte hij zich schuldig ? Aan het

rooven van peren. 't Geval droeg zich toe als volgt.

Aan een zuidmuur staan eenige peren in den vorm van verti-

cale snoeren, welker vruchten zich onderaan slechts een dM.
van den grond bevinden, ja enkele rusten zelfs op de aarde. Voor
eenige dagen merkte ik, dat enkele den grond rakende vruchten

(var. Bergamotte Esperen) waren afgerukt en gedeeltelijk opge-

geten. Den volgenden dag had 't zelfde plaats met andere vruch-

ten en de daarop volgende dagen bleken ook vruchten van de

Louise bonne d'Avranches in proef genomen te zijn ennietalleen

de op den grond hangende, docb ook de wat hooger geplaatste.

Wie zou de schuldige zijn? Aanvankelijk dacht ik aan muizen
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en ratten, doch cle tandindruksels leken mij te groot. Op een

der volgende avonden dat ik langs ae per^n liep, zag ikeen paar

donkere gedaanten zich voortbewegen en zich begeven in de

richting der snoeren. Ik wachtte eenige oogenblikken en zag nu
dat een moederegel met een paar jongen zich naar de Berga-

motten richtten, deze even besnuffelden, doch ze blijkbaar

niet meer van hun gading vonden. Althans ze trokken naar de

Louise bonne, vonden nog een paar van den vorigen maaltijd

overgebleven stukken, die ze gretig verorberden en daarop richtte

de moeder zich wat overeind en deed zich te goed aan een voor

de jongen onbereikbare vrucht.

't Slot van de geschiedenis was, dat de familie (moeder met

drie kinderen) in een emmer werd gezet met de bedooling ze na

korten tijd op een verwijderd plekje de vrijheid te hergeven,

wat gebeurde. Mama egel had intusschen echter in die kort-

stondige gevangenschap een barer jongen (waarvan de lengte

reeds meer dan 1 d. M. bedroeg) nagenoeg geheel opgepeuzeld.

Tiel, Sept. 1922. J. A. Doortjes.

KEUKENZOUT TEGEN HET WIT IN DE ROZEN.

De Heer B. A. Plemper van Balen schrijft ons het volgende

naar aanleiding van het bovenstaande onder^\erp. (Zie ,,Tijdschr.

over Plantenziekten" Jaargang 1922 afl. 9 biz. 139):

Keukenzout als middel tegen meeldauio in rozen. In ..Rosarium"

1901, biz 94, deelt een der redacteuren mede, dat hij op grond van

een berichtje in het „Journal des Roses", met goed gevolg een

oplossing van 1.250 K. G. keukenzout op 100 L. water gebruikte.

Na driemaal met eene tusschenruimte van telkens een dag zijne

aangetaste rozen te hebben besproeid, was het kwaad totaal

verdwenen. P. v. B.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

59. Aardappelschurft. In do „Arbeiten des Forschungs-

instituts fiir Kartoffelbau", Heft 2, komt eene uitvoerige ver

handeling van H. W. Wollenweber over dit onderwerp voir.

De schrijver spreekt in 't kort over de „lakschurft" (do r

Rhizoctonia in 't aanzijn geroepen),—over de sterke woekeringeii

door Synchytrium aan de aardappelen veroorzaakt, — over de

poederschurft, teweeg gebracht door Spongospora siibterranea, —
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over eene schurftachtige ziekte, bij aardappelen in 't aanzijn

geroepen door Phoma ewpyrena en door bacterien. De eigenlijke

schurft wordt door Actinomyceten veroorzaakt ; zij is het gevolg

van eene begrensde celvermeerdering en versterving aan de

schil, uitgaande van eene wonde, niet van lenticellen. De
Actinomyceten, welke aardappelschurft kunnen veroorzaken,

werden uitvoerig door Wollenweber bestudeerd; vier soorten

uit deze organismengroep werden uit verschillende schurftige

aardajDpelen geisoleerd. Infectie met deze geschiedde echter

slechts bij in den grond zich bevindende knollen.

60. Zwarte kafjes bij tarwe. Deze ziekte, reeds vroeger door

Erwin F. Smith in de Westelijke Staten van Noord-Amerika
waargenomen, werd door dezen geleerde en nog oen paar andere

onderzoekers bestudeerd. In „the Plant Disease Bulletin",

nr. 2, 1917, nr. 6, 1918, komt een artikel voor over de „Black

Chaff of Wheat" van de hand van Erwin F. Smith, en in

,.Science" N. S. Part 50 (1919) een stuk onder denzelfden titel

van Erwin F. Smith, L. R. Jones en C. S. Reddy. De ziekte

breidt zich snel uit. Zij veroorzaakt bij de bladeren gele, meer

of minder doorschijnende strepen, — aan de halmen waterige,

zwarte strepen, — bij de kafjes ingezonkene, donkere overlang-

sche strepen of vlekken. Soms worden ook de korrels aangetast,

vooral aan hare basis; daar ontstaan verschrompelde plekken

met indeukingen, waarin zich groote massa's bacterien bevinden.

Het bacteriologisch onderzoek van verschillende proefjes uit

de meest onderscheiden streken der Westelijke Staten gaven tot

resultaat, dat steeds dezelfde bacteriesoort aanwezig was. Met
deze bacterien uitgevoerde infectieproeven toonden ten duidelijk-

ste aan, dat zij de oorzaak der ziekte zijn. De bedoelde bacterie

is zeer nauw verwant aan die, welke Jones, Johnson en Reddy
hebben geisoleerd uit gerst, welke gelijksoortige ziekteverschijn-

selen vertoonde als die, waaraan de zwartkaffige tarwe leed. De
tarwebacterie kan ook gerst ziek maken ; maar omgekeerd wordt

de tarwe, wanneer zij met bacterien van de gerst wordt geinfec-

teerd, niet ziek of althans slechts in zeer geringe mate. Erwin F.

Smith noemt de bacterie, die de oorzaak van de „zwartkaffig-

heid" der tarwe is, Bacterimn translucens var. undulosum. — Ter

voorkoming van de ziekte wordt aangeraden, de verschrom-

pelde tarwekorrels uit het zaaigoed te verwijderen, en verder

het zaaizaad zelf te desinfecteeren door het gedurende 10 min.

onder te dompelen in eene opiossing van 1 deel kopervitriool

in 2000 deelen water, gevolgd door eene korte onderdompeling

in kalkmelk en daarna snel drogen.

J. RiTZEMA Bos.
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AFSCHEIDING VAN GIFTSTOFFEN DOOR ZWAMMEN,
WELKE ZIEKTEN DER HOUTVATEN VEROORZAKEN.

Er is reeds een groot aantal ziekten van zeer verschillende

ciiltuurgewassen bekend, die veroorzaakt worden door woeke-

ring van zwammen in de houtvaten, zg. „tracheomycosen" ^).

In zeer vele gevallen zijn het Fusarium- of Verticilliwm-soorten;

de daardoor veroorzaakte ziekten noemt men fusariosen, resp.

verticilliosen. Zonder ook maar in het minst naar voUedigheid

te streven, herinner ik b.v. aan de fusariosen van boonen en

erwten (Sintjansziekte), van tabak en van koeienboon ( Vigna

sinensis) en aan de verticilliosen van aardappel en tomaat,

vankomkommer, katoen, vlas enz. (Een overzicht vandein 1918

1) Mej. Dr. M. B. Schwarz („Das Zweigsterben der Ulmen, Trauer-
weiden unci Pfirsichbaume", Dissertatie Utrecht 1922) is blijkbaar van
meening, dat dit woord door mij werd ingevoerd. Zij zegt (pag. 68):

„Man kann hier nach van deb Lek von einer Tracheomycose reden, ....

ohne damit mehr Licht in die Erscheiniing zvi bringen." Dit is niet juist.

Het woord werd het eerst gebezigd door Qltanjer („Aard, verspreidings-
wijze en bestrijding van Phloemnecrose", 1916, pag. 19), nadat Pethy-
BRiDGE reeds vroeger (zie voetnoot 2) van hadromycose gesproken
had. Pethybridge meende dit woord te moeten verkiezen boven de
tot nu toe gebruikelijke „Gefassverpilzungskrankheiten, Gefassniycose,
vascular mysocis", enz. M.i. heeft hij hierin volkomen gelijk. Ook in de
phytopathologio rnoet men aan een korte, duidelijke, in alle moderne
talen bruikbare terminologie de voorkeur geven. Quanjer verving
hadromycose door tracheomycose, omdat niet het geheele hadroon\
(=houtvaten -f- houtparenchym), doch vooral de vaten aangetast
worden (behalve dan in de eindstadien der ziekte).

Wat het „meerdere Ucht" betreft, wil ik alleen opmerken, dat de op-
vatting, welke thans meer en meer veld wint: dat verstopping en echte
verwelkiiig bij deze ziekten geen factoren van beteekenis zijn, door mij

voor 't eerst met nadruk verdedigd is. Reeds in 1918 heb ik, op grond van
verschillende waarnemingen, hoofdzakelijk aan komkommerplanten
verricht, gewezen op de noodzakelijkheid de heerschende grof-mechanische
beschouwing door een meer physiologische te vervangen.
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bekende verticilliosen vindt men in mijn artikel: „Over de zg.

Verwelkingsziekten, in het bijzonder die, welke door Verticillium

alboatrum veroorzaakt worden;" Tijdschrift over Plantenziek-

ten, XXIV en XXV.
Men heeft deze ziekten „verwelkingsziekten" genoemd

(Wilt-diseases, Welkekrankheiten), omdat er vaak verwelking,

of althans iets wat daar sterk aan doet denken, bij optreedt.

Men stelde zich voor, dat door de zwamwoekering in de hout-

vaten deze laatste verstopt raken; hierdoor verwelkt de plant,

door watergebrek gaat zij vervolgens geheel te gronde.

Klebahn^) heeft het eerst twijfel geuit aan de juistheid van deze

beschouwing. Het trof hem, bij de bestudeering van een geval

van Dahlia-verticilliose, dat de mycelium-ophooping in de vaten

in den regel te gering is, om de ziekteverschijnselen geheel te

verklaren. Andere schrijvers, zooals Pethybridge, ^) naar

aanleiding van zijn onderzoek der aardappelverticilliose, en

Orton, ^) bij de fusariose van Vigna sinensis, hebben er

min of meer terloops op gewezen, dat verwelkingsverschijnselen

volstrekt niet een vast symptoom dezer ziekten zijn, wel echter

verkleuring en afsterving, meest pleksgewijze of sterk eenzijdig,

der bladeren.

In mijn verhandeling over de komkommer-verticilliose *)

heb ik er nadrukkelijk op gewezen, dat m.i. de verstoppings-

theorie geheel onjuist is en dat slechts een nauwkeurige analyse

van het ziekteproees ons een inzicht kan verschaffen in de wijze

waarop de zwamwoekering in de houtvaten de plant te gronde

richt. In het eerstgenoemde artikel (in het Tijdschrift over Plan-

tenziekten) heb ik verder eenige proeven en waarnemingen
vermeld, die m.i. licht op den aard dezer ziekten kunnen werpen.

Klebahn heeft het vermoeden uitgesproken, dat de zwam
giftige secreties in de houtvaten afscheidt en dat deze in de

eerste plaats de vernielende werking op het bladparenchym,
zich Tiitend in geelkleuring en afsterving, zoiiden uitoefenen.

Meer en meer wint thans de opvatting veld, dat de verstop-

pingstheorie onjuist is. In verschillende nieuwere publicaties

wordt deze verworpen; men begint meer over te hellen tot de

1) H. Klebahn, „Eine Verticillium-krankheit auf Dahlien" ; Myco-
logisches Centralblatt, Bd. Ill, Heft 2.; 1913.

2) G. H. Pethybridge, ,.The Verticillivim disease of the potato". The
scientific proceedings of the Royal Dublin Society, Vol. XV, (N.S.) No.
7. 1916.

3) W. A. Orton, „Some diseases of the Cowpea"; U.S. Department of

Agriculture, Bureau of plant industry. Bulletin No. 17. 1902.

4) H. A. A. VAN r>ER Lek, ,,De Verticilliose van den komkommer"

;

Mededeelingen van de Landbouw-hoogeschool, deel XV, 1918.
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veronderstelling van Klebahn. Johnson i) schrijft, naar aan-

leiding van een onderzoek van tabak-fusariose : „Uit het gedrag

der zieke planten, speciaal wat betrefb de verkleuring en het

verlies van turgescentie, meen ik op te moeten maken, dat de

dood van de planten niet toe te schrijven is aan verstopping der

vaten, docli aan toxinen, door den parasiet gevormd, of ontstaan

tengevolge van de parasitische inwerking op de voedsterplant".

Cromwell 2) komt tot een dg. beschouwing bij de fusariose van
de Soya-boon. Verder dan veronderstellingen is men echter in

den regel niet gekomen. Toch is het niet van belang ontbloot

hier door onderzoek wat dieper in het wezen van het ziekte-

proces door te dringen. Vooral nu het meer en meer blijkt, dat

ook houtgewassen, in de eerste plaats de k e r s, het slachtoffer

worden van tracheomycosen. Hier toch is iiit den aard der

zaak het symptomen-complex ingewikkelder, het proces ver-

loopt in den regel langzamer, en voor een goed inzicht er in is

een experimenteel onderzoek van de werkingswijze der zwam
zeer gewenscht. Dat door bacterien toxinen gevormd worden
is een vooral in de zoopathologie zeer bekend feit. Bij een b a c-

terieele vaatziekte, een tracheobacteriose, van de

tabak toonde Hutchinson ^) reeds in 1913 aan, dat de bacterie

(Bacillus solanacearum) ook in reincultuur een toxine vormde.

Hij slaagde er in deze af te zonderen en door haar in een gezonde

tabaksplant te brengen, bij deze ziektesymptomen te weeg te

brengen. Young en Bennett *) waren, voor zoover mij bekend,

de eersten, die er in slaagden een fusarium-toxine af te zonderen.

Zij toonden aan, dat na praecipitatie door alcohol en weder

oplossing in water de stof haar giftige eigenschappen behield.

Een nieuwe bijdrage op dit gebied verscheen oalangs in de

Verhandelingen der Britsche Mycologische vereeniging ^). Het

gaat hier over een „wilt-disease" van bepaalde aster-varieteiten.

De schrijver houdt de zwam, die de ziekte veroorzaakt, voor een

Cephalosporium-soort; zij is alleen in den conidienvorm bekend.

Op vlocibare voedingsbodems vormt zij een slijmachtige laag

1) J. Johnson, „Fusarium wilt of Tobacco" ; Journal of Agric. Res.

XX, No. 7. 1921.

2) R. O. Cromwell, „Fusarium blight of the Soy bean and the relation

of various factors to infection".
Agric. Exp Station Nebraska. Bull. 14, 1919.

3) C. M. Hutchinson, „Rangur Tobacco wilt" ; mem. Dept. Agric.

India. I. No. 2. 1913.

4) H. C. Young and C. W. Bennett, „Studies in parasitism in the

Fusarium group". Abs. in „Phytopathology". XI. 1921.

5)W. J. D0W.SON, „On the symptoms of wilting of Michaelinas Daisies

produced by a toxin secreted by a Cephalosporium" ; Transactions of the

British Mycological Society, Vol. VII, Part IV, 1922.
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met tallooze conidien. Er werden culturen van aangelegd in

fleschjes, die 200 a 300 c.M.gedistilleerd water bevatten, waarin

eenige stengelstukjes van asters gebracht waren, vervolgens

gesteriliseerd. Hierin werd de zwam geent; in vier weken ont-

wikkelde zich deze tot een slijmige laag. De vloeistof was in-

tusschen bruinachtig geworden. Deze vloeistof werd nu door een
Berkfeldfilter gefiltreerd en vervolgens in kleine fleschjes ge-

daan, alles onder de noodige voorzorgen voor steriliteit. Hierin

werden groene takjes geplaatst van de vatbare „Daisies".

Ter vergelijking werd er ook een aantal geplaatst in gekookt
leidingwater. Na drie dagen begonnen sommige bladeren van
de eerste reeks bleeke plekken te vertoonen; deze breidden zich

iiit over het geheele oppervlak van bet blad. Andere bladeren

vertoonden dezelfde verschijnselen en den zevenden dag waren
bijna alle bladeren helder geel; zij verschrompelden en verdroog-

den. Zij vertoonden volkomen de typischeziekteverschijnselen.

De in water geplaatste bleven ongeveer 10 dagen gezond;

vervolgens verwelkten ze en stierven af, zonder de genoemde
ziektesymptomen. In een andere serie van experimenten werd
de vloeistof niet alleen gefiltreerd, doch ook gedialyseerd. Hier-

bij waren de verschijnselen niet minder typisch en sneloptredend.

Een andere „resistente", varieteit (Gladys Donellan) bleek in

denzelfden tijd en op dezelfde wijze de nadeelige werking van
de toxine te ondergaan. Blijkbaar is dus deze wel resistent tegen

de zwam, maar niet tegen de toxine. Trouwens door middel van
infectieproeven bleek, dat ook de resistentie van deze varieteit

maar zeer betrekkelijk was. Geente exemplaren toch werden
ook ziek en stierven af ; alleen dnurde het proces aanmerkelijk

langer. T^aar het schijnt kan dus de zwam zich in het hout van
deze varieteit niet zoo snel ontwikkelen als bij de vatbaardere

varieteiten, zoodat zij in een bepaalden tijd minder toxine

afscheidt. De schrijver vermeldt voorts eenige proeven met
geisoleerde parenchymcellen in hangende droppels van de ge-

filtreerde vloeistof. Deze zijn echter m.i. weinig zeggend, vooral

daar er geen controleproeven vermeld zijn.

H. A. A. V. D. Lek.
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AANTEEKENING BIJ MIJN ARTIKEL OVER HET
STENGELAALTJE

(m de lie afl. van dezen jaargang).

Op bl. 166 van deze verhandeling komt een zinstorende

drukfout voor. In regel 2 v. b. moet het woord boekweit worden
vervangen door rogge.

Verder heb ik tot mijn grooten spijt verzuimd, in het boven
aangehaalde artikel dankte brengen aan de Heeren M. Roelofs
te Maiden en P. H. Jansen te Velden, op wier terreinen mijne

proefvelden waren gelegen en die zich met de bewerking en

de verzorging daarvan belastten. Vooral ben ik bijzonder veel

dank versehuldigd aan den Heer J. A. Nillesen, tot voor

kort Hoofd eener School te Nijmegen, wonende te Maiden,

thans Leeraar aan de R.K. Hoogere Burgerschool te Arnhem.
Deze Heer hield geregeld toezicht op mijn proefveldje te

Maiden, en gaf menige opmerking ten beste, waaruit ik veel

profijt kon trekken. Ten slotte breng ik mijn oprechten dank
aan den Heer H. J. Smeets voor zijne op bl. 176 en 177 ver-

melde mededeelingen omtrent de Ottersumsche rogge.

J. Ritzema Bos.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

61. Het afsterven der takken van den perzikboom. Van de hand
van H. C. Schellenberg komt in de „Verhandlungen der

Schweiz. Natiirforsehenden Gesellschaft", lOOe Jahrversamm-
lung, Sept. 1919, Lugano, 11 Teil, 1920 (biz. 174—175) eene

mededeeling over dit onderwerp voor. Eene perzikboomziekte,

die veel overeenkomt met het afsterven der kersenboomen aan
den Rijn (zie „Tijdschrift over Plantenziekten", Jaarg. X (1904),

biz. 166—191), werd door Schellenberg gediirende eenige jaren

in het kanton Tessins bestudeerd. Zoowel eenige centimeter

dikke takken als eenjarige twijgen sterven vrij snel af, zoodat de

boomen er als verdorde bezems uitzien. De oorzaak bleek tezijn

eene infectie van de zwam Valsa cincta, welke infectie vanaf

den nazomer tot in den winter kan plaatsgrijpen, mits de

boomen door ongunstige omstandigheden in een toestand van
zwakte verkeeren. Het mycelium der zwam overwintert in de

levendc bast; het cambium wordt in 't voorjaar aangetast

en door giftige stoffen, die worden afgezonderd, gedood. Alle



deelen boven de plaats, waar de infectie geschiedde, moeten
dan afsterven tengevolge van gebrek aan toevoer van water en

voedende stoffen. De takken gaan dood in den tijd, waarin de

krachtige sapvorming begint. maar ook nog wel wanneer de

boomen reeds bebladerd zijn. Schellenberg geeft als bestrij-

dingsmiddel aan: het afsnijden van de zieke en gestorven takken

en twijgen, en daarbij eene bespuiting met Bordeauxsche pap
in den winter. Ik veronderstel echter dat het ook wel noodig

zal zijn, zoo mogelijk de oorzaken van den zwaktetoestand der

boomen weg te nemen. Het zij mij vergund, erop te wijzen, dat

bij het afsterven der kersenboomen aan den Rijn ook eene

Fa7sa-soort, n.l. V. leucostoma, eene rol speelt.

62. De mineermot der ooftboomen {Lyonetia Clerkella Hubn.).

In de „Entomologische Zeitschrift", 1921, bl. 97, 98, komt
voor een kleine verhandeling van Victor Calmbach over

Lyonetia Clerkella, een grijswit motvlindertje met een vleugel-

spanning van 8 m.M., dat zeer smalle vleugels heeft met buiten-

gewoon lang franje. Het in volwassen staat 5 m.M. laiige rupsje

is plat, aan den voorkant breeder dan aan 't achtereinde, door-

schijnend grijsgroen van kleur met lichtbruinen kop. Dit rupsje

graaft gangen in het bladmoes en de bladeren van kersen en

andere ooftboomen en ook van berken. Deze gangen beginnen

zeer smal en buigen zich in vele bochten heen en weer ; zij gaan
soms dwars door de hoofdnerf heen ; naar het uiteinde toe wor-

den zijveel breeder. Zooals altijd bij mineerende insekten, vindt

men de uitwerpselen als een zwarte streep in het midden der

gang. Als de rups volwassen is, verlaat zij het blad aan de boven-

zijde. Men vindt in 't begin van September de poppen aan den

onderkant der bladeren; zij zitten daar in een buisvormig, wit,

los spinsel, dat aan beide einden open is ; dit spinsel is met
eenige draden aan het blad bevestigd. Volgens de waarnemingen
van Calmbach overwintert het insekt als volwassen motvlin-

dertje, dat het volgende voorjaar weer eieren legt aan de bladeren

van kersen en berken. Het insekt komt in twee generaties per

jaar voor. Calmbach vond de mineergangen van Lyonetia Cler-

kella alleen in kersen- en berkenbladeren ; hij schrijft dat als

verdere voedsterplanten worden opgegeven : Pirus (peer, appel),

Crataegus (meidoorn) en Sorbus (lijsterbes). Ik vond de gangen
ook in de bladeren van pruimen, abrikozen en verschillende andere

Prunus-soorten, zooals Prunus Padus en P. serotina. Calmbach
trof de poppen ook aan op bladeren van Urtica dioica (de groote

randnetel), echter alleen op exemplaren, die onder een kersen-

boom stonden.
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63. Tischeria complanella Hiibn. (het mineerrupsje der eiken)

wordt door Victor Calmbach in de ..Entomologische Zeitschrift

"

1920, biz. 70 behaadeld. De rupsjes zijn de oorzaak van witte.

eenigszins opgeblazen plekken aan de eikenbladeren. In een blad

vindt men soms de gangen van meerdere, zelfs van 3 tot 5 ri; psjes.

Deze brengen den winter door in de door hen uitgevreten blad-

hclte, waar zij zich in den vorm van een hoefijzer ineenbaigen;

hunne aanwezigheid is te kennen aan eene uitwaarts gebogen
lensvormige verhooging van de uitgevreten plek van het blad.

De verpopping grijpt in het voorjaar plaats. Het volwassen
vlindertje vliegt in Mei.

Merkwaardig is, dat de rups niet het geheele bladmoes opeet,

maar alleen het vlak onder de bovenste opperhuid gelegen

palissadenweefsel, zoodat deze opperhuid los op het verdere

bladmoes komt te liggen. Het is vreemd dat Calmbach daarvan
geea melding maakt.

64. De bekerroest- (aecidium-) toestand van de bruine roast

der tarwe {Puccinia triticina Eriksscni). Deze roestsoort, die slechts

op tarwe voorkomt, stemt— wat den bouw der teleuto- en uredo-

sporen betreft — geheel met de gewone bruine roest {Puccinia

dispersa E. et H.) der rogge overeen, maar zij onderscheidt zich

daarvan : le doordat hare teleutosj)oren eerst na de overwintering

kiemen, en 2e doordat zij niet overgaan op de ossentong {Anchusa

officinalis), terwijl men met de van laatstgenoemd gewas af-

komstige aecidiosporen geen tarwe kan besmetten. ..Dus of

de aecidiumvorm van Puccinia triticina leeft op een ander gowas
dan Anchusa of deze zwam vormt in 't geheel geen aecidium".

(Zie : „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewass ui".

4e druk, bewerkt door Ritzema Bos en Schoevers, deel III.

biz. 92 en 93.) — H. S. Jackson en E. B. Mains hebben in

„Journal of Agricultural Research", 22 (1921) nr. 3, bl. 151

—

172

de resultaten meegedeeld van hunne onderzoekingen naar den
aecidiumtoestand van Puccinia triticina. Zij hebben in planten-

kassen deze zwam op verschillende soorten van Thalictrum

kunnen doen overgaan en daar een aecidium doen voortbrengen.

AUe pogingen om haar op andere Ranunculaceeen (Boter-

bloemachtigen) of op planten van andere familien te doen
overgaan, mislukten. Ook bleekuit proefnemingen van de boven-

genoemde Amerikaansche geleerden dat Puccinia triticina alleen

leeft op tarwe, niet op rogge, gerst, mais of op verschillende

grassen.

65. Mozaiekziekte bij turnips. In „Journal of Agricultural
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Research", 22 (1921) nr. 3, biz. 123 en 124, handelen M. W.
Gardner en J. B. KENDRiCKover een typisch geval van mozaiek-

ziekte, waargenomen op een klein veld turnips in Indiana

nabij South Bend. Het gelukte de ziekte over te brengen op
jonge zaaiplanten van turnips; maar pogingen om haar te doen
overgaan op jonge radijsplanten mislukten.

66. Rotting van de onderaardsche deelen van lupinen.

B. Peyronel beschrijft eene rotting van de onderaardsche deelen

van jonge planten van Lupinus albus, voorkomende op de ter-

reinen van het station voor plantenziektenkunde te Rome.
Deze ziekte wordt door hem toegeschreven aan eene zwam, welke

hij voor identiek houdt met Phytophthora terrestris Sherbakoff,

maar die hij met den naam Blepharospora terrestris bestempelt.

(Zie uittreksel van het onderzoek van Peyronel in „Experiment

Station Record" van het „U. S. Department of Agriculture",

Vol. 46, nr. 3.)

67. De bestrijding van de moiluis of „witte vlieg" der planten-

kassen {Asterochiton of Aleurodes vaporariorum) en eenige waar-

nemingen omtrent de leefwijze van dit insekt.

In de „Annals of applied Biology" van April 1922 (deel IX,

biz. 1— 31), komt een uitvoerig artikel over dit onderwerp voor;

het is van de hand van Dr. L. L. Lloyd, voorzien van twee

platen en vijf tekstafbeeldingen. Het insekt is uit de tropische

streken afkomstig, waarschijnlijk uit Brazilie, maar komt thans

over de geheele wereld verspreid voor, overal waar er f)lanten-

kassen zijn. Het komt echter, althans in Engeland, ook buiten

de plantenkassen en warenhuizen, maar toch meestal in de nabij

-

heid van deze, voor op een groot aantal soorten van planten,

heesters en boomen. Het is waarschijnlijk dat het in zachte

winters ook buiten kan overwinteren, althans in het Zuiden

van Engeland en op de Kanaal-eilanden. Het kan leven op
een zeer groot aantal soorten van gewassen, maar het best op
planten met vrij dikke, saprijke bladeren, zooals tomaat,

aardappelplant, komkommer, tabak, stokroos. Calceolaria,

Dahlia, heliotroop, brandnetel. Op deze planten komt uit

ieder ei, dat er op gelegd is, eene larve voort, die zich tot een

volwassen insekt ontwikkelt. Op een aantal andere planten met
lets steviger bladeren legt Aleurodes ook wel eieren, maar de

sterfte der larven is op zulke planten (wijnstok, Fuchsia's, Calla,

Begonia's, Geraniums) veel grooter, zoodat deze zelden in zoo

sterke mate worden beschadigd als eerstgenoemde gewassen.

Op oude bladeren van Chrysanthemums ontwikkelen zich de
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motluizen vrij sterk, op jonge bladeren van deze planten slechts

weinig. Solanum dulcamara (bitterzoet) en Lamium ijurpureiim
(purperen doovenetel) zijn een paar onkruiden, waarop men de
volwassenen zeer veel vindt, en waarop deze ook eieren leggen;
maar de larven, die daar uit te voorschijn komen, sterven daarop
gewoonlijk dadelijk na de eerste verveiling. Op narcis, tulp,

hyacinth en op verschillende grassen worden dikwijls eieren ge-

legd, maar geen der larven werd daar op zoo oud, dat zij de
eerste verveiling doormaakte.

Het zij mij vergund, hierbij op te merken, dat bij ons te lande
de miotluizen van de soort Aleurodes vaporariorum zelden of

nooit buiten de broeikassen schijnen voor te komen, en dat
zij hier de grootste schade teweeg brengen aan Adianthum en
andere varensoorten alsmede aan Azalea indica: planten, die

door Lloyd niet genoemd worden als zulke, waarop Aleurodes
vaporariorum voorkomt; terwijl de tomaten, die juist in Enge-
land wel het meest van dit insekt te lijden hebben, hier slechts

zelden er door worden aangetast.

Het insekt wordt door Lloyd in zijne verschillende ontwikke-
lingstoestanden beschreven en vele belangrijke mededeelingen
omtrent de leefwijze worden door hem gedaan. Het diertje heeft

als volwassen insekt een lang leven en de vruchtbaarheid is

zeer groot. Parthenogenese komt bij Aleurodes vaporariorum
voor; maar uit de onbevruchte eieren ontstaan alleen mannetjes
Regel is dat wijfjes met mannetjes paren; uit de bevruchte
eieren ontstaan zoowel wijfjes als mannetjes.

Al naar de temperatuur van de omgeving kan het 8 tot 171

dagen duren voor uit het ei de larve te voorschijn komt. De tijd,

gedurende welken het dier als een schildluisje onder een schild

leeft, varieert ook, al naar de temperatuur der omgeving, van
17 tot 43 dagen.

Terloops maakt Lloyd nog melding van Aleurodes Sonchi,

die insgelijks door hem in plantenkassen maar ook buiten werd
aangetroffen en wel op Acer, Sonchus, Clarkia, Tropaeolum.
Polygonum aviculare en Brassica oleracea. Op de bloemkool-
bladeren vond ik zelf herhaaldelijk te Wageningen eene Aleurodes
soort; of dit A. Sonchi geweest is, durf ik niet zeggen.

Berooking met insektendoodende middelen is, volgens Lloyd,
de eenige manier om de motluis te bestrijden. Tabaksrook
had weinig uitwerking; tetrachlorethaan gaf uitstekende resul-

taten, maar bleek te duur te zijn. Berooking met cyanwater-
stofgas bleek het beste middel ter bestrijding te wezen; dat is

ook mijne ervaring. Langdurige berooking met eene betrekkelijk

geringe dosis gaf meer effect dan korte berookingen met eene
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grootere dosis. De berooking moet niet bij zonlicht geschieden

en de planten moeten droog zijn, ook de wortels.

68. Het gebruik van onrijpe aardappelen als pootgoed. Br. J.

OoKTwiJN BoTJES doct in ,,Cultura" van Juni 1922 eene mede-
deeling over dit onderwerp. De achteruitgang van aardappel-

soorten is te wijten aan besmettelijke ziekten (zooals bladrol-

ziekte, mozaiekziekte), waarvan het contagium gedurende de
groeiperiode op bladeren of wortels van gezonde planten wordt
over gebracht. Van Meruit verbreidt het zich naar de knoUen,
welke dan als de bron van besmetting van de jonge planten op-

treden. Het contagium, eenmaal in blad of wortel overgebracht,

heeft eenigen tijd noodig om zich door de plant te verbreiden.

Daarvandaan dat aangetaste planten dikwijls slechts enkele

zieke nakomelingen opleveren, terwijl de andere nakomelingen
gezond gebleven zijn. Blijkbaar was het contagium bij dergelijke

planten op het tijdstip, waarop de plant stierf of gerooid werd,

nog niet tot in alle knollen doorgedrongen. — Hoe eerder eene

plant gerooid wordt, des te kleiner is de kans dat ze wordt besmet.

Bladluizen, die de voornaamste overbrengsters van de bedoelde

ziekten zijn, zijn even goed aanwezig in Augustus en September
als in Juni of -lull, ja gewoonlijk zelfs talrijker in de eerstgenoem-

de twee maanden. Maar ook wanneer de besmetting der bladeren

reeds heeft plaats gehad, zal men door vroeg rooien waarschijnijk

kunnen bewerken, dat althans een deel van de knollen der be-

smette plant gezond blijft, omdat het contpgium geen tijd heeft

gehad, zich in die knollen te verspreiden. Op theoretische gronden
mag men dus verwachten, dat knollen van vroeg gerooide, oor-

spronkelijk gezonde stammen minder kans hebben, zieke

nakomelingen voort te brengen dan laat geoogste knollen. Of
in de praktijk zal blijken, dat in het poten van onrijp geoogste

knollen een middel gevonden kan worden, om de verbreiding

van de ziekten, welke met de knol overgaan, in meerdere of

mindere mate tegen te gaan, hangt af van het tijdstip, waarop de

besmetting in bepaalde gevallen plaats heeft. Bij verschillende

gelegenheden werd in ons land geconstateerd dat de nakome-
lingen van onrijp geoogste knollen gezond bleven, terwijl rijp

geoogste knollen van een zelfde veld een aantal bladrolzieke

stammen voortbrachten. Bij andere gelegenheden echter bleek

geen verschil te bestaan in het percentage zieke en gezonde

stammen, dat uit onrijpe en uit rijpe poters was voortgekomen.
— In Engeland hechten de practici algemeen waarde aan het

gebruik van onrijp pootgoed. In 't algemeen schijnt daar weinig

aandacht te zijn geschonken aan het optreden van ziekte

;
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maar het verschil in opbrengst is dikwijls zoo groot, dat dit slechts

uit het voorkomen van meerdere zieke stammen bij aardappels

uit rijp pootgoed schijnt te kunnen worden verklaard. — Reeds
in de achttiende eeuw is er door verscliillende Engelsche schrij-

vers op gewezen, dat pootgoed, afkomstig uit Noordelijke streken

of afkomstig van zeer hooggelegen terreinen (meer dan 400 voet

boven de zeeoppervlakte), een gewas voortbrengt, dat vrij is

van „ciui". Ook in Zwitserlani heeft men geconstateerd, dat

aardappelsoorten, welke in de vlakte reeds lang te gronde zijn

gegaan, in hoogere bergstreken nog een uitstekend gewas op-

leveren. — Ten deele schijnen bovenvermelde feiten te moeten
worden toegeschreven aan de omstandigheid dat de bladluizen,

die bij bladrol- en mozaiekziekte hoofdzakelijk de besmetting

overbrengen, in hooggelegen en Noordelijke streken betrekkelijk

zeer weinig voorkomen, — ten deele aan het feit, dat in zoo-

danige streken het aardappelloof gewoonlijk bevriest v66' de

knollen geheel rijp zijn.

Opzettelijk in Engeland en in Australie genomen proeven

leidden too het resultaat, dat onrijpe poters een hoogere opbrengst

geven dan rijpe poters. Bij in Frankrijk en in Duitschland ge-

nomen proeven werd soms bij het gebruik van onrijpe, dan
weer bij dat van rijp pootgoed, de grootste opbrengst verkregen.

Een groot aantal van deze proefnemingen wordt in het artikcl

van Dr. Oortwtjn Botjes uitvoerig besproken; jammer dat

slechts bij sommige van deze proeven, behalve op de grootte

van de opbrengst, ook nog op heb optreden van ziekten werd
gelet. ,,Vele onderzoekers en praetici" — aldus de schrijver —
„zijn overtuigd, dat rijp pootgoed de voorkeur verdient boven
onrijp poorgoed of althans daarbij niet achter staat. Hunne
overtuiging steunt slechts zelden op onderzoek, doch vloeit

meestal voort uit hunne opvatting, dat het rijp worden van de

knollen de natuurlijke toestand is en dat de plant het best bij

de bestendiging van dien toestand gedijt. Nu onze kennis om-
trent de degencratie iets grooter geworden is, kunnen wij zeer

goed de mogelijkheid inzien, dat het onrijpe, vroeg geoogste

pootgoed de voorkeur zou verdienen boven het rijpe, indien de

voorwaarden voor een snelle verbreiding van degeneratieziekten

aan\vezig zijn.

,,Proeven ter vergelijking van rijp en onrijp pootgoed met
betrekking tot de ziekteverspreiding zijn niet meer zinloos,

zooals zij vroeger schenen. Integendeel zij hebben alio reden van
bestaan, en ik zou gaarne willen opwekken tot het nemen van
dergelijke proeven. Slechts vele proeven kunnen deze kwestie

iets verder tot hare oplossing brengen."
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Vervolgens geeft de heer Oortwijn Botjes eenige vinger-

wijzingen omtrent de beste wijze, waarop zulke proeven zouden
kunnen worden genomen. Daarna gaat hij voort : ,,Men zal bij

de pogingen. tot het verkrijgen van ziektevrij pootgoed stellig

niet kunnen volstaan met het vroeg rooien van een voor poot-

goed bestemd gewas. Doch ik acht het niet uitgesloten, dat het

vroeg rooien een middel zal blijken te zijn om onder bepaalde

omstandigheden de resultaten van selectie en isolatie te kunnen
verbeteren. En het zoeken naar een dergelijk middel is van de

grootste beteekenis omdat de ervaringen van Qitanjer (1922),

KoESLAG (1922) en Oortwijn Botjes (1921) en anderen hebben
geleerd dat men in vele streken van ons land bij zeer vatbare

soorten door het selecteeren en isoleering alleen, niet tot een

voldoend resultaat komt."
Ik wil hierbij nog de volgende noot neerschrijven, door Dr.

Oortwijn Botjes aan zijn artikel toegevoegd. ,,Het bewaren
der onrijp geoogste knollen eischt eenige meerdere zorg dan dat

van rijp pootgoed. Da knollen kunnen niet op elkaar in een hooj)

worden opgestapeld, doch moeten dun uitgespreid op een zolder

of in open teenen mandjes worden gelegd, zoodat ze zoo goed
mogelijk kunnen drogen. Ook behoort zorg te worden ge-

dragen, dat de schil niet wordt gekneusd. Of het wenschelijk is

dat ze inhetlicht worden geplaatst om aan de oppervlakte van de

knollen gelegenheid te geven een groene tint aan te nemen,
zooals door Vilmorin wordt aanbevolen, durf ik niet te zeggen."

69. Onderzoekingen omtrent moederkoren. In de ,,Agricultural

Gazette of New South Wales" van 1921 komt eene mededeeling

voor van W. S. Birmingham over moederkoren. Hij vond
moederkorenkorrels (sklerotien) bij rogge, tarwe en bij de vol-

gende grasseii: Broinus inermis, Phalaris minor, Lolium WAilti-

florum, Festuca elatior, Festuca arundinaceae en F. Hookeriana.

Bij Andropogon intermedius trof hij wel den Sphacelia-voria

van Cladiceps purpurea aan met de honigdauwvorming, maar
nooit de eigenlijke moederkorenkorrels of sklerotien. In warme
en tegelijk vochtige jaren komt moederkoren, ook naar de

ervaring van Birmingham, het meest voor. —

J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIGE) VEREENIGING

TIJDSCHRIFT
OVER PLANTENZIEKTEN

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

NEGEN EN TWINTIGSTE JAARGANG

MET VIJF PLATEN

Het Tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar a f 4.00;

voor het Buitenland a f 5.00.

Betalingen aan Dr. H. J. Calkoen, Penningmeester der

Nederlandsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige)

Vereeniging, „De Peppel", Dieren.

(Afzonderlijke afleveringen worden nietverstrekt).

GEDRUKT BIJ H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN — 1923



<f



INHOUD.

Biz.

M. DE KoNiNG. Een nieuw bestrijdingsmiddel tegen de wortel-

zwam 1

J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-
kundig gebied 4
Het groote geaderde witje (Aporia = Pieris Craetaegi L.) . . 4
De ,,worm" in de wormstekige appelen en peren (Carpocapsa

pomonella L.) 5
Japansche onderzoekingen omtrent de bladrolziekte der aard-

appelen 6
Aardbeienkanker 6
Kruisbessenstruiken, aangetast door eene Phj'tophthorasoort 9
Bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw met

z.g. alkalische Bourgondische pap 9
Isariopsis griseola Sacc. op bruine boonen 9
Over de voortbeweging van bladluizen door de lucht 9
Leefwijze, oeconomische beteekenis en bestrijding der spin-

nende plantenmijten 11

Het saprophytisch leven van Phytophthora-soorten in den
grond 13

Bestrijding van de appelbladvloo. (Psylla mali.) 16
Middelen ter bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessen-

meeldauw 16

W. H. DE Jong, met medewerking van D. L. Elze. Over
emelten 17

H. W. Heinsius. Boekbespreking 26
J. RiTZEMA Bos. Boekaankondiging 28
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 29
Rotting van aardappelen tengevolge van lage temperatuur . . 29
De witvlekkigheid der pereboomen, veroorzaakt door Myeo-

sphaerella sentina 29
Beschadiging van appelen door blaaspooten (Thrips.) 30
De ontginningsziekte 30

H. J. Calkoen. Mededeeling van den Penningmeester 32
W. H. DE Jong, met medewerking van D. L. Elze. Over emel-

ten (vervolg.) 33
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 58
De termieten 58
Insekten, die (in Amerika) de lischdodden (Typha) aan-

tasten 58
Bitterrot der appelen en de bestrijding daarvan 60

Gelijktijdige bestrijding van door zwamraen veroorzaakte

ziekten van vruchtboomen en van op dczc levende insekten,

door bespuiting met vloeistoffen, samengesteld uitfungiciden

en insecticiden 61



IV

Biz.

Nederlandsche Blaaspootigen ; uitwendige bouw, ontwikkeling,
levenswijze en schadelijkheid 62

J. RiTZEMA Bos. De gewone of kleine wezel (Foetorius (Mustela)
vulgaris L.) en zijne oeconomische beteekenis 65

J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-
kundig gebied 80
De invloed van de grondtemperatuur op aardappelschurit .... 80
Vlekziekte der boonen, veroorzaakt door Colletotrichum Linde-
muthianum (= Gloeosporium Lindemuthianum.) 80

Invloed van het klimaat op de ontwikkeling van de bladrol-

ziekte der aardappelen 80
J. Heidema. Voorkoming van de schade der made van de wortel-

vlieg aan gele en roode penen 81

T. A. C. ScHOEVERS. De groote en de kleine nareisvlieg 82
H. W. Heinsius. Boekbespreking 90
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 91

Bijdrage tot de kennis van de ontwikkelingsstadien en de
leefwijze der Zweedsche boktorren 91

Mozaiekziekte bij salade 91

Bene bacterieziekte bij Richardia 92
Aantasting van pioenen door eene Phytophthora-soort 92
Over den invloed van uitwendige omstandigheden op het meer

of minder optreden van steenbrand bij tarwe 92
Over den invloed der bemesting met kalkstikstof op de inten-

siteit van de aantasting van het graan door brand 93
Bijdrage tot de specialisatie van de meeldauwzwam Erysiphe

horridula Lev. op Ruwbladigen (Boragineeen.) 94
Vlekken op de bladeren van Aucuba japonica 95
Een buitengewoon goede rupsenlijm 96
Heksenbezems bij de zeeden (Pinus maritima) 96
Invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van mozaiek-

ziekte bij komkommers 96
J. C. DoRST. Aantasting van de aardappelplant door Rhizoctonia

Solani en haar bestrijding door subfimaat 97
H. W. Heinsius. Verslag van de Algemeene Vergadering .... 106
J. RiTZEMA Bos. Nieuwe mededeelingen van den heer Aug. van

Gijsel over den veenmol 109
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 110
Onderzoekingen betreffende de uienvlieg (Anthomyia of Hyle-
myia antiqua Meigen) 110

Mozaiekziekte komt ook voor bij Solanum dulcamara] Solanum
nigrumi Physalis longifolia. Nicandra physaloides, Datura
strammonium 112

J. OoRT\^^JN BoTJES. Onbekende factoren bij het kweeken van
ziektevrij pootgoed 113

J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-
kundig gebied 126
Beschrijving van eenige kniptorlarven en poppen 126
Rozenstruiken in verband met de aardappelkultuur. (De

aardappelbladluis gaat op rozenstruiken over) 127

Eene nieuwe ziekte van de zonnebloem 128



Biz.

J. RiTZEMA Bos. Boekaankondiging 129
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 133
Twee soorten van aaltjes, die boomen aantasten 133
Insekten, die schadelijk kunnen zijn voor Chrysanthemums. . 134
Bestrijding van de bloedluis door middel van Ustin 135
Over de wijze van verbreiding van den knolvoet van kool

en koolrapen 135
Is de koolzaadglanskever (Mebgethes aeneus) werkelijk een

in belangrijke mate sehadelyk insekt ? 136
Het percentage steenbrand (Tilletia), dat er op de tarwe-

akkers optreedt, is afhankelijk van het aantal sporen, 't welk
gemiddeld op een uitgezaaide tarwekorrel aanwezig is ... . 139

Kopercarbonaat ter bestrijding van steenbrand der tarwe . . 140
Mozaiekziekte bij honigklavers, roode klaver en andere Vlin-

derbloemigen 140
De stippelstreepziekte van de aardappelplant 141

J. Heidema. Beschadiging van vlas door hitte en nachtvorst . . 145
J. OoRTWiJN BoTJES. Het vroege rooien van voor pootgoed be-

stemde aardappelen 148
Bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw . . 149

J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-
kundig gebied 152
Omtrent den uienbrand (Urocystis cepulae.) 152
Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Carpocapsa pomonella

(het insekt der wormstekige appelen en peren) in New Mexico
(Amerika.) 152

Voedsel van de spreeuw 153
De Botrytis-ziekte van tulpen 155
De heeling van wonden bij aardappelen en het gebruik van

doorgesneden aardappelen als poters 155
Eene gevaarlijke ziekte in de aardappelplanten in Le Forez

(Dept. Loire), veroorzaakt door eene Vermicularia-soort. . . 156
De oeconoraische beteekenis en de bestrijding van den wortel-

brand bij de bieten 158
M. DE KoNiNG. Kwajongens 161

J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-
kundig gebied 165
Het geelworden van de wintergerst 165
Behandeling van boonen voor den uitzaai met uspulun, als

middel tegen Gloeosporium-aantasting 165
Zuid-Afrikaansche roestzwammen 166
Proeven met uspulun en supersolfo ter bestrijding van steen-

brand in de tarwe 166
(Jhlamydozoen als oorzaak van de mozaiekziekte der tabak . 169
Eene bacterienziekte van klimop 169
Het roodrot der dennen in Val de Joux 1 70

Het weerstand bieden van aalbessen tegen den Amerikaanschen
kruisbessenmeeldauw 1

"0

Invoer van de sluipwe.sp Aphelinus raali, een Amerikaanschen
parasiet van de bloedluis 171

Leefwijze en schadelijkheid van de snuittor Baris coerules-

cens Scop 117



VI

Biz.

Beschadiging van bladeren door sproeien met loodarsenaat . . 171
Aantasting van de douglasspar door Phomopsis pseudotsugae 172
De sluipwesp Aphelinus mail, uit de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika in Uruguay gei'mporteerd terbestrij ding van
de bloedluis 172

Is de graanklander (Calandra granaria) vergiftig? 173
Agrilus foveicoUis Mars, als oorzaak van eene rozenziekte in

Bulgarije 173
Bijdrage tot de kennis van de voedingsvreterij (,,Ernahrungs-

frass") der Europeesche spintkevers (Eccoptogaster) 173
Schadelijkheid van de muskusboktor (Aromia moschata L.) . 175
,,Sokial-Kuehen" als middel tegen woelratten 176

H. W. Heinsius. Boekaankondiging 176
J. RiTZEMA Bos. Beknopte aanteekeningen op plantenziekten-

kundig gebied 177
Eene Phythopthora-aantasting van rhabarber 177
Een onderzoek naar de gewone aardappelschurft en hare

bestrijding 177
Vinken als bloedluisverdelgers 178
Klaverbremraap en jonge roode klaver 179
Varieteiten van gerst, die weerstand bieden aan de aantasting
door het bietenaaltje (Heterodera Schachtii.) 179

Bruine bastvlekken bij vruchtboomen in Amerika 180
Hoe het is afgeloopen met dennenbosschen, die in 1919 door de

gestreepte dennenrups werden beschadigd 1 80
Onderzoekingen omtrent den dennenscheerder (Hylesinus =
Myelophilus piniperda.) 182

Hagedissen als vruchteneters 185
Ontijdige knolvorming bij vroege aardappelen 186
Invoer van zieke tulpenboUen van uit Holland in Duitschland 189
Een proef met uspulun ter bestrijding van bladaaltjes. . . . 190
WoUuizen aan de Douglasspar 191
De larven van Thereva annulata schadelijk aan jonge dennen-
boomen 191

Over het leven van den graanloopkever (Zabrus gibbus.) ... 192
Solbar als middel tegen de Cladosporiumziekte der tomaten 193
De koolzaad galmug (Cecidomyia = Dasyneura Brassicae Winn) 193
Het mierkevertje (Clerus formicarius) valt niet alleen schorske-

vers aan, maar ook snuittorren van het geslacht Pbyllobius 195
De dennenspanrups (Geometra piniaria) en haar parasieten . 195
Bijdrage tot de kennis van de aardrups Agrotis segetum ... 197
Levensgeschiedenis van de huismoeder of den hooivlinder(Agrotis

pronuba L.) 198
De nonrups en hare polyederziekte 198
De Coloradokever in de Gironde 199
De oorzaken van de infectie van aardappelknollen door de zwam
der aardappelziekte (Phytopthora infestans) 199

De aanwezigheid van overblijvend myceHum van Peronospora
Schleideni Unger in geoogste bollen van uien en sjalotten 200



^

AAN DE LEZERS.

Te beginnen met Jaargang 26 (1920) werd de naamlijst van
donateurs en leden der Nederlandsche j)hytopathologische

(plantenziektenkundige) Vereeniging, zooals die in de vorige

jaargangen altijd voorkwam, weggelaten, ten einde kosten uit

te sparen in een tijd, waarin het papier zoo duur was en de druk-

kosten zoo hoog waren. Nu kunnen echter de lezers tegenwoordig

niet meer nazien, wie donateur of lid is van onze Vereeniging,

zoodat moeilijk meer gevolg kan worden gegeven aan den op-

roep van onzen Penningmeester, den Heer Dr. H. J. Calkoen,
om nieuwe leden aan te brengen, welke oproep geregeld op den
omslag der afleveringen voorkomt. Genoemde Heer en ik vonden
het dan ook gewenscht, nu eens weer eene nieuwe lijst van
donateurs en leden te publiceeren; zoo'n lijst zal door de goede

zorgen van onzen Penningmeester nu in de le aflevering van
den eerstvolgenden jaargang worden opgenomen. Het i?, in

verband met de zuinigheid, die wij nog steeds moeten betrachten,

voorshands nog niet mogelijk, weer elk jaar een dergelijke naam-
lijst op te nemen, maar het ligt in de bedoeling, zulks nu en dan
te doen. Wij hopen, dat de lezers van dit Tijdschrift, die nu weer

kunnen zien, wie er tot onze Vereeniging is to6g*3treden, in

ruime mate zullen gevolg geven aan de uitnoodiging van onzen
Penningmeester om nieuwe donateurs en leden te werven.

Wageningeti, 27 Nov. 1923. J. Ritzema Bos.
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EEN NIEUW BESTRIJDINGSMIDDEL TEGEN DE
WORTELZWAM.

Er is geen streek in Nederland, waar dennenbosschen voor-

komen of de wortelzwam treedt er op. Deze dennenziekte is bij

boschbeheerders gevreesd — en geen wonder!

Voor minder ingewijden moge het volgende dienen:

De wortelzwam (Trametes raJiciperda R. Htg. of Polyporus

annosus Fr. et Cooke) tast de wortels van naaldhont, vooral van
grove dennen, aan en doodt ze. Het draadweefsel of mycelium
woekert voort onder den grond en vormt aan den wortelhals

der jonge boomen, even onder de humuslaag, een onregelmatig,

lapvormig, kurlcachtig vruchtlichaam, aan de bovenzijde rood-

bruin, aan de onderzijde geelwit gekleurd. Aan de onderzijde

ziet men de porien, waarin de sporen gevormd worden. Het
vruchtlichaam is zeer verschillend van grootte ; het kan den
geheelen wortelhals der + 20 jarige dennen omvatten. Ook
aan kanten van greppels komen de vruchtlichamen tegen het

najaar voor den dag.

Daar, waar eenmaal door wortelzwam gedoode dennen staan,

komen er steeds meer, zoodat zich in een 15—25-jarig dennen-

bosch steeds grooter wordende open, uitgestorver plekken vor-

men, die, wanneer ze talrijk en groot genoeg zijn, in elkaar

loopen, zoodat het bosch zeer hoi komt te staan, wat sterke

verwildering van den grond ten gevolge heeft en bovendien uit

een oogpunt van houiopbrengst niet wenschelijk is.

Waar de wortelzwam vandaan komt, is niet te zeggen. Gron-

den waar nooit dennen gestaan hebben, zooals heide, die na
ontginning met lupinen en daarna met rogge betoeld is (voor-

bouw) zijn er mee besmet. Dikwijls vindt men de „wortelrot-

gaten" bijna uitsluitend langs de boschwegen. Meestal zijn de



„gaten" ovaal- of cirkelvormig ; langs de wegen zijn zij half-

cirkelvormig en zetten zich aan den overkant van den weg in

het bosch niet voort.

Dat de sporen zich door de lucht verspreiden is niet waar-

schijnlijk, omdat de vruchtlichamen geheel in den vochtigen

humus zitten en de sporen dus voor verstuiven weinig ge-

legenheid hebben. Eerder moet men aannemen dat ze door
veldmuizen in de vacht worden meegenomeii. Dat het mycelium
zich in den bodem van wortel tot wortel verbreidt en ook zonder

dennenwortels door den grond verder groeit, is uit denvormder
sterfgaten en de verbreiding der ziekte in onze dennenbosschen
gemakkelijk op te maken.
Met dat al tracht de boschbeheerder den gevreesden vijand

steeds te bestrijden en trots alle pogingen slaagt hij hierin niet.

Een weermiddel tegen het optreden van de zwam bestaat

niet. We weten niet hoe zij in de bosschen komt. Zieke dennen
tast zij niet aan, in tegensteUing met zooveel andere ziekten,

die vermeden kunnen worden door de bosschen goed te behande-
len en gezond te houden. Boschwachter Stap te Ede heeft opge-

merkt dat boschgrond na het kaalkappen 4 of 5 jaren braak
moet liggen, en dat dan de wortelzwam niet in de nieuwe be-

planting komt. Een ander voorbehoedmiddel bestaat niet,

want in gezonde, goed groeiende beplantingen treedt de zwam
plotseling op.

Teneinde de ziekte te stuiten worden dan om de zieke plekken
afzonderingsgreppels gegraven : smaDe greppels, diep genoeg
om het wortelnet van de zieke boomen van htt overige bosch
af te sluiten. De greppels worden zoo ruim genomen, dat ook
nog gezonde boomen binnen het afgesloten terrein vallen. Bij

het graven der greppels worden alle wortels, die men aantreft,

doorgestoken.

Dat de zwam hierdoor kan worden tegengehouden is niet

uitgesloten, want in het najaar vindt men vaak de vrucht-

hchamen tegen de wanden der greppels zitten. Maar een feit is

het ook dat de greppels na een of meer jaren moeten worden
verlegd, omdat ook aan de overzijde der greppels weer doode
boomen komen. En zoo komt het, dat bij al het ijverig isoleeren

het geheele bosch met greppels doortrokken wordt, zonder dat

de ziekte is ingeperkt.

Elke boschbeheerder weet, dat de afzonderingsgreppels niet

afdoend zijn.

Teneinde de bodemverwildering tegen te gaan worden de gaten,

die de zwam gemaakt heeft, met andere houtsoorten beplant.

Ook dit is in de toekomst gebleken een lapmiddel te zijn. Het



inplanten van gaten in + 20 jarige dennenbossschen heeft

weinig kans van slagen. Gebrek aan licht, vreterij van hazen,

konijnen, herten, reeen, maken dat van deze beplanting, die

overigens kostbaar is, weinig terecht komt. Natuurlijk moet men
houtsoorten kiezen, die niet door wortelzwam worden aangetast,

dus loofhoutsoorten. Want behalve grove den worden ook fijn-

sparren en zilverdennen gedood. De Douglas, die door zijn Snellen

groei en zijn (in de jeugd) schaduwverdragend vermogen, als

de meest geschikte boom voor beplanting der wortelrotgaten

werd beschouwd, blijkt ook voor aantasting door wortelzwam
vatbaar te zijn, hoewel in veel mindere mate dan de grove den.

Uit het bovenstaande volgt, dat er trots alle proeven, pogingen

en overpeinzingen tegen een der gevaarlijkste boschvernielers

nog geen afdoend voorbehoed- of weermiddel is gevonden.

Misschien is er, dank zij een nieuwe bebosschingsmethode,

kans op verbetering.

Gedurende de excursie van de Nederl. Heide Mij. van 19—22

September 1922 is een bezoek gebracht aan de Staatshout-

vesterij Neubruchhausen bij Bremen, waar Forstmeister

Erdmann reeds sedert 30 jaren eene methode van verjonging

der bosschen in toepassing brengt, die ten doel heeft, blijvend

en goedgroeiend bosch met eene normale humusvorming te stich-

ten op gronden waar tot nu toe slecht groeiend houtgewas en

vorming van boschturf en zure humus regel waren.

Teneinde de humusvorming in goede banen te leiden en
zoodoende ook het bosch in de toekomst te verbeteren, d.w.z.

in plaats van slecht groeiend zuiver dennenbosch, goed gro^^'iend

gemengd bosch te krijgen, werd door den heer Erdmann sedert

lange jaren een stelsel van verjonging in toepassing gebracht,

dat in hooge mate de aandacht van den Nederlandschen bosch-

bouwer heeft getrokken, omdat deze ook, zij het niet in die mate,

met achteruitgang van den boschgrond door vorming van
boschturf te kampen heeft.

Wanneer bodemverwildering begint in te treden, wordt het

bosch zeer sterk gedund, eigcnlijk meer gelicht. Alle minder

goed groeiende en slecht gevormde stammen worden verwijderd,

zoodat er licht genoeg tot den bodem kan doordringen om eene

onderzaaiing of onderplanting te doen slagen.

Daarna wordt de „humuslaag", het mos, de naalden van den

bodem verwijderd tot op den minoralen grond, met dien ver-

stande, dat strooken van 2 M. brcedte worden ontbloot, terwijl

daar tusschen liggende strooken ter breedte van di 1 ^I- voor



berging van de verwijderde bodembedekking worden gebruikt.

Op de kaalgemaakte strooken worden beuk, zilverspar. lork,

berk, lijsterbes, prunus en eik gezaaid. Na jaren zal men dan
krijgen een gemengd bosch, waarin de hiimusvorming van dien

aard is, dat de nieuwe generatie langs den weg der natuurlijke

verjonging kan worden verkregen.

Inplaats van de zuivere grove dennenbosschen met hunne
bodembedekking van onverteerde en half verteerde naalden,

mos en heide. krijgen we een bosch van loof- en naaldhout, met
een behoorlijk verteerde hiimuslaag ^).

De onder^^nding leert, dat de wortelzwam in den regel in

naaldhoutbosschen met boomen van denzelfden leeftijd voor-

komt. Daar waar loof- en naaldhout dooreen staan, waar onder-

hout groeit en het naaldhout slechts een onderdeel van het geheel

vormt, wordt zij weinig of niet aangetroffen. En is het bosch al

besmet, dan zal de zwam zich minder gemakkelijk verbreiden

en minder slachtoffers maken.

Men kan hier niet volstaan met als weermiddel tegen de

wortelzwam aan te geven: aanleg van gemengd bosch. Want
aanleg van gemengd bosch door aanplant van loof- en naald-

hout is op de gronden waar de wortelzwam voorkomt in den
regel onmogelijk. De methode Erdmanx opent hier een nieuw
gezichtspunt en waar men van een boschbouwkundig standpunt

de hoop koestert, dat de proeven, die thans genomen worden,

mogen slagen en leiden tot hare toepassing in het groot, zoo

kunnen we ook bij de bestrijding van een onzer gevaarlijkste

boschvijanden veel heil van deze voor Nederland nieuwe ver-

jongingsmethode verwachten, al heeft Erdmanx ze ook niet

voor dit doel in toepassing gebracht.

De Koxing.

BEKNOPTE AANTEEKENINQEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

1. Het groote geaderde witje {Aporia = Pieris Craetaecji L.)

komt in 't algemeen in ons land niet tot sterke vermeerdering

;

en dit is eveneens in de meeste streken van Duitschland het

geval. In den Rheinpfalz echter kwam dit insekt in 1917 plotse-

ling tot groote vermeerdering, en in 1920 vertoonde het zich in

1) Het is hier niet de plaats, deze verjongings- en verbeterings-
wijze onzer dennenbosschen nauwkeurig te beschrijven. Belangstellenden
kunnen hiervoor bij de Nederl. Heide Maatschappij alle inlichtingen
krijgen.



zeer groot aantal overeen zoo groot gebied, dat het er voor de
ooftboomteelt in een groot gedeelte van den Pfalz slecht ging

uitzien. Toen is door de Regeering en door vele belangstellenden

de strijd tegen het groote geaderde witje met kracht gevoerd.

De rupsen bleken tegen arsenicumhoudende middelen een vrij

groot weerstandsvermogen te bezitten; en daarom ging men
over tot het wegzoeken van de winternesten der jonge rupsen,

welke stuk voor stuk met de hand van de takken afgenomen en
vernield werden. Een volledig overzicht van de wijze, waarop
men in den Rheinpfalz het groote geaderde witje met succes heeft

bestreden, vindt men met vele andere interessante bijzonder-

heden omtrent de sterke vermeerdering van dit insekt, behan-

deld in nr. 10 van de ,,riugschriften der Deutschen Gesellschaft

fUr angewandte Entomologie", getiteld: ,,l)ie Baumweisslings-

Kahimitat und die Organisation zu ihrer Bekampfung, nach
Erfahrungen in der Rheinpfalz" door Dr. Hans Lehmann
(Berlin, Paul Parey, 1922).

2. De „worm" in de wormstekige appelen en peren {Cavpoca'psa

'pomonella L.). Dr. Haxs Lehmann heeft bij Berlet & Co. te

Neustadt a. d. Haardt eene brochure uitgegeven, getiteld

:

,,Die Obstmade", Heft I. Ihre Bekdinpfung auf ivissenschaftlicher

Grundlage', waarin achtereenvolgens de schadelijkheid van dit

insekt, zijne leefwijze en zijne bestrijding uitvoerig worden be-

handeld. Reeds Prof. R. Goethe heeft in 1895 bewezen, dat in

den Rheingau Carpocapsa pomonella twee generaties kan hebben.

Volgens de waarnemingen van Hans Lehmann is dit ook in

den Rheinpfalz het geval. Ongeveer een derde gedeelte van de

rupsen der eenste generatie verpoppen zich daar tegen 't einde

van Juli of in 't begin van Augustus, en 10 a 12 dagen later komt
het vliegende insekt te voorschijn, dat weer eieren legt aan appe-

len en peren. De daaruit te voorschijn komende rups kan op

iedere willekeurige plaats van de vrucht zich inboren en grajift

een tijdlang een gang vlak onder de opperhuid, waar zij zich dus

met het vruchtvleesch voedt, om eerst later het klokhuis

te gaan opzoeken. Verreweg de meeste rupsen der tweede ge-

neratie zijn ten tijde van den oogst nog niet volwaassen. Deze
geraken dus met de geoogste appels en peren op de bewaarplaat-

sen van het ooft, hetwelk zij daar verlaten, om zich in voegen

van de muren en op andere schuilplaatsen in te spinnen, terwijl

zij binnen het spinsel als rups overwinteren. Het schijnt dat

alleen in zeer warme streken (de Rheinpfalz is de warmste streek

van Duitschland) eene tweede generatie \an Carpocapsa

pomonella voorkomt.
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3. Japansche onderzoekingen omtrent de bladrolziekte der aard-

appelen. In de ,,Berichte des Ohora-Instituts fiir landwirt-

schaftliche Forschungen" te Kuraschiki (Japan) is verschenen

,, Observations and Experiments on the Leafroll disease of

the Irish Potato in Japan", door Mikio Kasai (1921).

In verscnillende streken van Japan komt bij de aardappels
eene ziekte voor, die bekend is onder den naam ,,Ihashaki-

ziekte", en die blijkt, dezelfde verschijnselen te vertoonen als

de bladrolziekte. Mikio Kasai heeft geconstateerd, dat de
ziekte met het pootgoed kan worden overgebracht ; — dat zij

kan worden overgebracht door stukken van zieke en van
gezonde knollen met de wondvlakten aan elkaar te verbinden,
ook door het sap van zieke planten in gezonde in te spuiten;
— dat de ziekte zich niet door den grond heen verspreidt. De
schrijver acht het waarschijnlijk, dat de ziekte van de eene
plant op de andere door insekten kan worden overgebracht,
want de planten, ontstaan uit knollen van gezonde planten,

blijven gezond, waneer men maar zorgt, dat er geen insekten
op kunnen komen. —

4. Aardbeienkanker, veroorzaakt door Apheletichus Ormerodis

Ritzema Bos. In het ,,Verslag over de Werkzaamheden van
den Plantenziektenkundigen Dienst" in de jaren 1920 en 1921"

(bl. 18—20, 47, 56—58) komen mededeelingen voor omtrent

eene aaltjesziekte der aardbeiplanten, die in sommige streken

van Noord-Holland (o.a. te Heemskerk bij Beverwijk) vrij ernstig

optrad, welke ziekte daar algemeeia onder den naam ,,aardbei-

kanker" bekend is. De planten willen, soms reeds in het tweede

jaar, niet meer groeien; de blaadjes blijven klein, zijn eenigszins

bobbelig en geel getint. De plantjes zien er wat gedrongen uit;

zij maken weinig blad en bloem, en weldra komen er in het

perceel plekken, waar de planten afgestorven zijn. De ziekte

is yiiet nieuw; er zijn perceelen of gedeelten van perceelen, waar
de aardbeien reeds sedert lange jaren onder verschijpselen als

de bovenvermelde mislukken. De heer J. G. Hazeloop,
RijkstuinbouwconsTilent te Alkmaar, maakte den Plantenziek-

tenkundigen Dienst op het voorkomen der ziekte opmerkzaam
en de heer T. A. C. Schoevers stelde in 1920 en '21 een onder-

zoek in. Het pleksgewijze voorkomen der ziekte zoowel als het

voorkomen der zieke planten deed dezen Heer aan eene ,,aaltjes-

ziekte" denken. In de zieke planten werden, soms in groot, dan
weer in geringer aantal, aaltjes van het geslacht Aphelenchus

aangetroffen, die de nematoden-specialiteit Dr. J. G. de Man
te lerseke tot de soort Aj^helenchus Ormerodis Riizema



Bos meende te moeten brengen, welke door mij reeds vele

jaren geleden in zieke aardbeiplantcn werd aangetroffen. Door
Mej. Kati Marcinowski werden deze aaltjes als identiek

beschouwd niet alleen met andere Aphelenchen, door mij vroeger

insgelijks in zieke aardbeiplanten gevonden (door mij Aphelen-

chus Fragariae nov. spec, genoemd), maar ook met het blad-

aaltje {Aphelenchus olesistus Ritzenia Bos), door mij het eerst

in de bladeren van verschillende varens en van Begonia's aan-

getroffen en daarin doode, bruine vlekken veroorzakende i).

De Man sluit zicli bij de opgaven van Kati Marcinowski aan,

en meent dat er bovendien misschien reden bestaat, Aphelenchus

Ormerodis Ritz. Bos te bescbouwen als identiek met de door hem
in den bodem vrij levend aangetroffen Aphelenchus modestus

de Man. — Bij sommige telers in Noord-Holland blijven de

aardbeien soms jaren lang gezond, bij anderen gaan ze na twee

of drie jaren, soms reeds eerder, achteruit en worden ze ziekelijk.

(De eerstbedoelde aardbeien zijn niet aangetast, de laatstge-

doelde wel.) Daar men meestal nieuwe planten gebruikt, af-

komstig van eigen gewas, kan de eene teler jaren lang gezonde

planten behouden, terwijl de andere altijd in de ziekte blijft.

Aangezien de aaltjes stellig na het afsterven der planten of van

gedeelten daarvan in den grond overgaan, is het te begrijpen,

dat aardbeien na aardbeien op besmetten grond niet voort willen.

aangezien zij dadelijk van nit den grond worden aangetast,

Dat jonge plantjes, gewonnen van zieke planten, op ,,nieuwen"

grond eerst nog vrij goed groeien, kan een gevolg zijn van het

feit, dat de jonge plantjes aan de uitloopers der zieke planten

nog niet of zoo goed als niet zijn aangetast op het oogenblik, dat

zij worden uitgeplant. Als deze jonge plantjes sterk worden
bemest, zou dit er ook toe kunnen bijdragen, ze minder last van

dedanin elk geval nog geringe aantasting te doen ondervinden.

Als later de aaltjes zich in de plant en misschien ook in den grond

sterk hebben vermeerderd, helpt ook zwaar mesten niet meer.

Uit in 1921 door den heer Schoevers ingestelde onderzoe-

kingen bleek, dat de ,,aardbeienkanker" niet alleen voorkomt op

gronden, die reeds eerder voor aardbeienkultuur waren gebruikt,

maar dat zij ook soms voorkomt bij aardbeien, geteeld op ge-

scheurd grasland en op grond, die nog het vorige jaar met hout-

gewas bedekt was: het is dus een feit, dat de aaltjes, die

de aardbeiplantcn ziek maken, ook kunnen leven in een bodem.

waarop dit gewas niet groeit. Daardoor wint het vermoeden van

1) Later door mij zolven, maar ook door andere onderzoekers in

doode plekken van bladeren van vele andere gewassen aangetroffen.



Dr. DE Man, dat het aardbeienaaltje identiek is met de vi'ij in

den bodem levende AphelencMis modestus de Man, zeer aan
waarschij nlijkheid

.

De lieer Schoevers vond in het begin van Mei zeer vele

exemplaren van Aphelenchus in de zieke planten, terwijl later

in den zomer nog slechts sporadisch aaltjes in zoodanige planten

werden gevonden, en wel uitsliiitend in uitgedroogde bloempjes

eninenkele oudere bladeren. De aaltjes blijken dus in den zomer
voor het meerendeel uit de aardbeiplanten in den grond over
te gaan. Deze ervaring werd ook door mij herhaaldelijk opgedaan.

In 't vroege voorjaar werden de aaltjes bij de aardbeiplanten

aangetroffen in de kroeze bladeren, ook in de oudste, maar niet

in de bladstelen; ook in alle deelen der bloemknoppen, n.l. in

den bloembodem, de kelkbladeren en ook in de helmknoppen,
tevens ook vrij tusschen de kelk- en de kroonblaadjes. Xooit

warden ze in den vleezigen wortelstok aangetroffen. Schoevers
vond in Mei in de zieke planter) altijd vele volwassen aaltjes en
zeer vele eieren, naar verhouding zeer weinige larven. (Het

schijnt dus, dat de larven zeer spoedig, nadat zij uit het ei komen,
de aardbeiplanten verlaten).

Overigens is er in het leven van de aardbeiaaltjes nog veel,

dat opheldering vereischt. Zelfs is het nog niet strikt zeker, dat

de Aphelenchen de oorzaak van den aardbeikanker zijn. De
heer Schoevers stelt zich dan ook voor, zijne onderzoekingen

voort te zetten. —
In 1921 kwamen tot den Plantenziektenkundigen Dienst uit

Roelof Arendsveen klachten omtrent eene ziekte in de bak-

aardbeien, die men daar ,,het rood" noemt. De bladeren en bloem-

stengels vertoonden eene roodachtigekleur,degroei stond weldra

stil, bladeren en bloemstengels werden in klein getal, soms bij-

kans in 't geheel niet meer, gevormd. Jonge planten, genomen
van planten, die niet aan de ziekte leden, vertoonden spoedig

nadat zij in de bakken werden uitgepoot, dezelfde versehijnselen.

Er werden in de hier bedoelde zieke plantjes 66k aaltjes ge-

vonden, behoorende tot de soort A'phelenchus Ormerodis Ritzema

Bos. Of ,,het rood" nu ook werkelijk door deze soort van aaltjes

wordt teweeggebracht, moet nog blijken. Trouwens het is

bekend, dat de aardbei-Aphelenchen niet altijd dezelfde ver-

sehijnselen in 't leven roej)en. Zoo vertoonen aardbeiplanten, die

er door zijn geinfecteerd, soms sterk gezwollen Stengels met

eene dichte ophooping van vlak tegen elkaar gedrongen takken,

welker knoppen rudimentair blijven, zoodat zij lichamen vormen,

welke in alle opzichten op een bloemkool gelijken, reden

waarom ik indertijd de ziekte, welke dergelijke versehijnselen
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vertoonde, met den naam ,,bloemkoolziekte der aardbeienplanten"

aanduidde.

5. Kruisbessenstruiken, aangetast door eene Phytophthorasoort.

In het ,,Verslag over de werkzaamlieden van den Plantenziekten-

kundigen Dienst in de jaren 1920 en '21" (biz. 82) komt eene
mededeeling daaromtrent voor. In eene kweekerij te Schellink-

hout stierven van kruisbessenstruiken geregeld de takken af.

De veroorzaakte schade was tamelijk groot. Mej. B. SpierEjS-

BUKG kweekte uit het zieke, verkleurde hout eene wierzwam,
en constateerde, dat door infectie met deze zwam de gezonde
takken ziek gemaakt konden worden en tot afsterving gebraclit.

Mej. Helena L. G. de Bruijn kreeg van de bedoekle wierzwam
zwermsporen, en constateerde dat men te doen had met eene
Phytophthorasoort .

6. Bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw

met z.g. alkalische Bourgondische pap. In 1920 en 1921 werden
zeer gunstige resultaten verkregen met alkalische Bourgondische
pap (I K.G. kopervitriool, 1| K.G. sodex op 100 Liter water).

De resultaten met dit zomerbestrijdingsmiddel waren beslist

gunstiger dan die, wclke met de tot nu toe gevolgde wintcrbe-

strijding werden bereikt (insnijden der scheuten, bespuiting met
carbolineum). De bestrijding met alkalische Bourgondische pap
moet voor of tijdens het eerste optreden van de zwam worden
toegepast. („Verslag van den Plantenziektenkundigen Dienst

in 1920 en 1921", zie biz. 54.)

7. Isariopsis griseola Sacc. op bruine boonen. In het ,,Vers]ag

van den Plantenziektenkundigen Dienst in 1920 en 1921"

worden over de door deze zwam veroorzaakte ziekte cenige

mededeelingen gedaan. In ,,Tijdschrift over Plantenziekten",

deel XXVI (1920), bl. 208—211 lieeft de heer T. A. C. Schoevers
deze ziekte behandeld. Proeven, in 1921 genomen met boonen,

welke met Isariopsis griseola waren bezet, leverden geen positief

resultaat op. Overigens schijnt de ziei?te van vrij ou-;chuldigen

aard te zijn.

8. Over de voortbeweging van bladluizen door de lucht. Dr. C.

Borneo heeft in de vergadering van de , .Deutsche Gcsellschaft

fiir angewandte Entomologie", te Eisenach gehouden op 28— 3<>

Sept. 1921, belangrijke mededeelingen over dit onderwerp gedaan.

(Zie ,,Verhandlungen der deutschen Ges. fur angew. Entomo-
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logie", ,,Versammlung zu Eisenach vom 28 bis 30 Sejjt. 1921,"

biz. 27—35.) Tot dusver bezitten wij nog weinige gegevens

omtrent de verbreiding door de lucht van bladluizen, met name
van die socrten, welke van de eene plantensoort naar de andere

trekken. Deze dieren zijn in 't algemeen op het vasteland vrij

algemeen verbreid, zoodat hun plotseling optreden in massa's

zeker in vele gevallen moet kunnen worden toegeschreven aan
de omstandigheid, dat zij reeds ergens in de nabijheid op ver-

scholen plaatsen aanwezig waren. Daarom scheen men hoofd-

zakelijk in door invoering van bladluissoorten uit een ander fauna-

gebied gelegenheid te hebben om de verbreiding dezer insekten

na te gaan en daarnit gevolgtrekkingen te maken omtrent de

snelheid van de verbreiding in het nieuwe woongebied. Echter

heeft BoRKERgetracht, de vraagnaar de uitgestrektheid der ver-

breiding te bepalen bij bladluissoorten, die zich met verhuizing

ontwikkelen, door gebruik te maken van eilanden, waar de eene

van de voedsterplanten eener verhuizende bladluissoort ont-

breekt. Wanneer dus b.v. op een slechts met riet begroeid eiland

in den zomer de bladluis Hyalopterus Pruni voorkomt, dan moet
worden aangenomen, dat deze luizen in het voorjaar uit streken,

waar pruim, sleedoren of abrikoos groeit, daarheen verhuisd

zijn. Deze verbreiding kan — afgezien van enkele mogelijkheden,

waarbij de mensch een rol speelt — slechts door den wind
geschied zijn. Eilanden, die gunstig gelegen zijn voor dergelijke

waarnemingen. zijn de Oost-Friesche eilanden, en onder deze

weer die kleinere en jongere, welke nog arm zijn aan planten-

soorten, en waar de mensch nog geen of slechts zeer weinig ge-

wassen teelt. Hoe verder deze eilanden van het vaste land of

van andere eilanden verwijderd zijn, des te geschikter zijn zij

voor het doel. Borxer koos voor zijne waarnemingen het nog

zeer jonge Memmerteiland alsmede het van het vasteland veel

verder verwijderde Helgoland. Het Memmerteiland ligt 20 K.M.
van Norddeich, 23 K.M. van de Nederlandsche kust, 3 K.M.
van Juist-Bill, 8 K.M. van Borkum, ^0 K.M. van Norderney;

terwijl Helgoland minstens 65 K.M. van het vaste land en van
ieder ander eiland af ligt. — Het zou mij te ver voeren, wilde ik

hier de door Borx'ER verkregen resultaten eenigszins uitvoerig

meedeelen. Het zij voldoenda, hier te vermelden. dat op 26 Mei

de tamelijk krachtige warme Zuidenwind verscheidene bladluis-

soorten naar het Memmerteiland heenvoerde, zoodat daar werden

aangetroffen o.a. op grassen: Macrosiphum dirhodum (rosarum),

31. granarium, Aphis Avenae en Aphis Padi, — op munt

:

Myzus Crataegi, — op riet : Hyaloj^terus Pruni, —- Brachycaudus

Pruni op distel {Cirsium lanceolatum). Op de windrichting

I
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afgaande, moeten deze bladluizen van Nederland of van het
Westelijk gedeelte van Oost-Friesland naar het Memmerteiland
verhuisd zijn, en moeten zij een afstand van minstens 25 K.M.
hebben afgelegd.

Op Helgoland kwamen vliegende bladluizen aan, die minstens
65, waarschijnlijk 100 K.M. of meer moeten hebben afgelegd. —
Er zijn echter feiten, die er op wijzen, dat vliegende bladluizen
soms over veel grootere afstanden door den wind worden voort-
bewogen. Daardoor wordt het begrijpelijk, dat groote bladluis-

zwermen plotseling zich kunnen vertoonen op plaatsen, waar
men vroeger van deze kleine insekten niets bemerkte. —

9. Leefwijze, oeconomische beteekenis en bestrijding der spinnen-
de plantenmijten. Van Dr. Zacher vinden wij eene mededeeling
over dit onderwerp in de „Verhandlungen der Deutschen Ge-
sellschaft fiir angewandte Entomologie", op de ledenvergadering
te Eisenach gehouden 28—30 Sept. 1921. Langen tijd zijn de
verschillende soorten van spinnende plantenmijten niet vol-

doende uit elkaar gehouden, en daar de leefwijze bij deze ver-

schillende soorten nog al uiteenloopt, leverde ook de bestrijding

niet altijd de verwachte resultaten op. Zoo heeft men, om de

hop vrij te houden van ,,het spint" aangeraden, de linden uit

de nabijheid van hopplantages weg te houden, — wat niets gaf

,

omdat gebleken is dat de lindemijten, behalve op dezen boom,
alleen nog maar op paardekastanje en eschdoren leven.

Zacher heeft allereerst een nauwkeurig systematisch onder-

zoek ingesteld naar de verschillende soorten van spinnende
plantenmijten, welk onderzoek bij deze dieren, die slechts eene

lengte van 0.2 tot 0.8 m.M. bereiken, niet zoo heel gemakkelijk is.

Hij onderscheidt de volgende voor planten schadelijke soorten,

alle behoorende tot de familie der Tetranj^chiden

:

le. verschillende nog niet nader bekende soorten van het

geslacht Caligonus, voorkomende op beuk, els, wilg;

2e. vijf soorten van het geslacht Te?iuipalpus, waarvan er

eene leeft op wilgen, de tweede op Cornus, de derde op Coniferen,

de vierde (in plantenkassen) op Begonia's en Orchideeen, de

vijfde (insgelijks in kassen) op Cacteeen.

3e. Bryobia praetiosa, waarvan er verschillende biologische

rassen bestaan, van welke dat op kruisbessen slechts in eene

enkele generatie per jaar op kruisbassen voorkomt, terwijl er

van de andere rassen meer generaties jaarlijk.'^ worden ge-

vonden. De laatsten worden aangetroffen o.a. o]) klimop,

braambes, appel, kers, in 't voorjaar ook op viooltjes en

andere kruidachige gewassen.
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4e. Ii3t geslacht Paratetranychus, waartoe beliooren de vol-

gende soorten: P. ununguis op Coniferen, P. pilosus op Rosa-
ceeen en iepen, P. quercinus op eiken

;

5e. Schizotetranychus schizopus op ;vdlgen;

6e. Tetranychus, waartoe verscheiden voor planten schadelijke

soorten beliooren, die ten deele moeilijk zijn te onderscheiden

:

T. Carpini op eik, hazelnoot, haagbeuk;
T. telarius op linde, paardekastanje, eschdoren;

T. salicicola op wilg en populier;

T. altheae, die ,,het spint" veroorzaakt bij boonen, kom-
kommers en augurken, wijnstok, hop en bij zeer vele planten,

die in bakken en kassen worden geteeld;

T. ludeni op Salvia splendens en vele kasplanten;

T. viennensis op appel, peer, kers, vogelkers, sleedoren, mei-

doren, lijsterbes;

T. Fagi op beuken.

7e. Neotefranychus Rubi op wilde frambozen.

De soort, die de grootste oeconomische beteekenis heeft, is—
ook volgens Zacher — - zonder twijfel Tetranychus altheae; zij

komt zoowel in de gematigde als in de subtropische en tropische

luclitstreken voor. Het aantal plantensoorten, waarop zij leeft,

is zeer groot; Zacher vond baar op meer dan 150 verschillende

planten. In Noord-Amerika zijn 78 voedsterplanten van T.

altheae bekend; deze doet daar vooral veel scliade aan de teelt

van katoen en van hop. In Midden-Europa zgn het vooral

boonen, komkommers en meloenen, die er onder lijden, maar
ook hop, erT\i;en, spinazie, soms aardappelen en de volgende

sierplanten : rozen, dahlia's, asters, Ageratum, Chrysathemum
ajelieren, violen.

Veel schade doet ook Paratetranychus ununguis aan Coniferen,

die door den aanval grijs worden, verbleeken en ten slotte de

naalden laten vallen. Vooral de gewone (fijne) spar lijdt er onder,

maar ook Plcea sitchensis, P. Engelmanni, P. Mariana, P.

canadensis. Thuya occidentalis, Sequoisa gigantea in parken en
kweekerijen.

De Tetranychiden planten zich voort door eieren; ook
parthenogenese (voortplanting door onbevruchte eieren) wordt
vrij geregeld bij deze mijten aangetroffen. De levensgeschiedenis

is bij vele soorten nog al gecompliceerd, ten deele nog onvoldoen-

de bekend. Omtrent die van sommige soorten worden door

Zacher verschillende mededeelingen gedaan.

Ook omtrent de bestrijding van verschillende soorten heeft

hij proeven in 't werk gesteld. Bij soorten, die op boomen leven

en in den winter uit deze naar hare winterkwartieren trekken,
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kan men trachten, de verhuizing daarheen te verhinderen, bijv.

door de stammen in den tijd der verhuizing te bespuiten met
Californische })ap- Bij de besproeiing met Californische pap
moet men — volgens Zacher — in 't oog houden, dat de eieren

en de rusttoestanden der mijten daarvoor ongevoelig zijn. Het
gebruik van carbolineum-emulsies ter bestrijding van planten-

mijten bij onbebladerde houtgewassen, bij Coniferen en bij Buxus
schijnt aan Zacher niet bekend te zijn.

10. Het saprophytisch leven van Phytophthora-soorten in den
grond. Mej. Helena L. G. de Bruijn heeft in de ^Mt'dedeelingen

van de Landbouwhoogeschool", deel 24, verhandeling 4 (1922)

onderzoekingen over dit onderwerp gepubliceerd. Het artikel

zelf is in het Engelsch geschreven, en daarbij is gevoegd een
beknopt overzicht van den inhoud in 't Nederlandsch. Evenals
Klebahn kwam Mej. Be Brui.jn door hare onderzoekingen tot

de conclusie dat Phytophthora syringae^) vermoedelijk in den
grond overblijft en van daar uit weer opnieuw de seringen in-

fecteert. Dit leidde tot een nader onderzoek betreffende de

mogelijkheid of en de wijze, waarop deze z^yam in de aarde zoii

kunnen blijven leven; en dit onderwoek werd ook uitgebreid

tot Phytoj)hthora erythroseptica Pethybridge, die het „roodrot"

der aardappelen veroorzaakt en tot Phytophthora infestans de

Bary, die de gewone aardappelziekte in 't leven roept. Het is

in de laatste jaren bekend gewcrden, dat het geslacht Phytoph-

thora niet zoo uitsluitend parasitisch leeft, als men vroeger

aannam. Reeds werd van 9 soorten van dit geslacht vastgesteld,

dat zij in de aarde kunnen voorkomen. De meeste auteurs be-

schouwen dit voortbestaan in den grond als een voort-

bestaan in den een of anderen rusttoestand. Van sommige soorten

echter, waarvan blijkt dat de aarde de besmettingsbron is,

werden in de natuur nooit oosporen gevonden; men veronder-

stelt dan dikwijls haar bestaan om het verblijf in de aarde te

kunnen verklaren, terwijl deze meening steun vindt in 't ont-

staan der oosporen in sommige gevallen op kunstmatige voedings-

bodems in het laboratorium. Dit is ook altijd het groote vraag-

stuk geweest bij Phyrophthora infestans. Daar van deze laatst-

genoemde zwam de oosporen, niettegenstaande herhaalde

pogingen, nooit in de natuur gevonden zijn, hebben velen de

mogelijkheid dat bij deze zwam de aarde een rol in het leven zou

spelen, voor uitgesloten gehouden. Slechts enkele auteurs heb-

1) Zie T. A. C. ScHOEVERS, „Eene voor Nederland nieuwe Serin-

genziekte, veroorzaakt door Phytophthora syringae Klebahn", in

„Tijdschrift over Plantenziekten", Jaargang XIX (1913), bl. 41.
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ben de meening geuit, dat een saprophytisch leven in de aarde
bij de Phytophthora-soorten mogelijk zou zijn; sommige hebben
getracht deze zwammen op steriele aarde te kweeken; tot nog
toe heeft men hiermee geen resultaten bereikt.

Door de onderzoekingen van Mej. De Beuijn werd bewezen,
dat zoowel Phytophthora syringae als Ph. erythroseptica en Ph.
infestans zich gemakkelijk laten kweeken op gesteriliseerde aarde.

Het mycelium vermeerderde zich daarin, zoodat werkelijk vast

staat, dat deze zwammen de bestanddeelen der aarde als voedsel

kunnen gebruiken, m. a. w. dat zij in de aarde kunnen leven

als saprophyt. De zwammen werden gekweekt op vier verschil-

lende grondsoorten, n.l. op Aalsmeersche baggeraarde, op blad-

aarde, klei en zand. Haar gedrag was niet op de verschillende

grondsoorten voor alle drie soorten gelijk : zoo ontwikkelde
Phytophthora syringae zich het best op baggeraarde en bladaarde,

terwijl Phytophthora erythroseptica zich buitengewoon goed op
klei- en Ph. infestans het gemakkelijkst zich liet kweeken op
baggeraarde en klei, daarentegen zeer moeilijk op zand. Hoewel
het van zelf spreekt dat voor goede ontwikkeling van het myce-
lium vocht noodig is, bleek toch dat de genoemde Phytoph-

thora'^, wanneer ze eenmaal goed gegroeid zijn, eene vrij

sterke uitdroging der aarde kunnen verdragen.

Het mycelium van Phytophthora syringae en Ph. infestans

kan in vochtige aarde vele conidien vormen, terwijl dat van
Ph. erythroseptica zulks eerst doet nadat de aarde met het

mycelium erin een tijd lang in water gestaan heeft. De verdere

verbreiding van al deze drie soorten in de aarde is dus mogelijk

door conidienvorming. Ph. syringae en Ph. erythroseptica

vormen bovendien ook oosporen in dengrond; Ph. infestans

doet zulks niet. Ph. syringae en Ph. erythroseptica bleken lage

temperaturen te kunnen verdragen, tot —12° C. ; ook sterke

plotselinge temperatuLirswisselingen (van —7° C. tot + 18° C).

Of ook Ph. infestans in staat is, in de aarde te overwinteren, is

nog niet met zekerheid uitgemaakt; in den strengen winter

1921—'22 bleef het mycelium van deze zwam niet in clen grond

in leven, of dit in zachte winters mogelijk is, werd tot dusver

nog niet uitgemaakt.

Het plotseling hevig optreden van sommige Phytophthora-

ziekten is zeer goed te verklaren. Bij gunstige weersgesteldheid

en gunstigen vochtigheidsgraad grijpt eene sterke vermeerdering

en Liitbreiding van de zwam in de aarde plaats, waardoor over

eene zeer groote oppervlakte een onnoemelijk groot aantal

sporen voor verdere verspreiding van de ziekte aanwezig zullen

zijn.
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Men mag wel als vaststaand aannemen clat de grond van vele

seringenkweekerijen te Aalsmeer met Phytophthora syringae

besmet is, wat ook reeds door Schoevers werd verondersteld.

Be seringen bleken slechts gedurende eene bepaalde periode

van het jaar voor infectie vatbaar te zijn. Indien nu de voor

de ontwikkeling van de zwam gunstige weersgesteldheid samen-
valt met de infecteerbare periode van de sering, zal de ziekte

hevig optreden; in andere gevallen komt deze niet of niet dan
sporadiscli voor. Het zeer groote verschil in het optreden

der ziekte in verschillende jaren is daardoor te verklaren.

Omtrent de wijze, waarop de zwam der aardappelziekte

{Phytophthora infestans) overwintert, kan ook na de publicatie

van Mej. Be Bruijn nog niets met zekerheid worden gezegd.

Boven werd reeds meegedeeld, dat nog niet is uitgemaakt

of het mycelium van deze zwam gedurende zachte Avinters

in den grond kan overblijven; gedurende strenge winters

zeker niet.

Boch niet alleen voor het overwinteringsvraagstuk, ook voor

de andere tijdperken van het leven der zwam zal het vermogen
van Ph. infestans om zich als saprophyt in de aarde te kunnen
ontwikkelen, van beteekenis zijn. Hierop wijzen reeds de belang-

rijke proeven van Murphy over het besmettingsgevaar bij het

rooien, daar dit ook aanwezig is, nadat het zieke loof is ver-

wijderd; dit besmettingsgevaar toch kan zeer gemakkelijk door

het saprophytisch leven van de zwam in de aarde verklaard

worden. In een Phytophthora-ismr zal dus ook de weersgesteld-

heid, die voor of tijdens het rooien heerscht, invloed kunnen
uitoefenen op het aantal knollen, dat aangetast wordt.

Be mogelijkheid, dat de zwam in de aarde overwintert, sluit

niet uit dat ook zieke poters een rol kunnen spelen bij het ont-

staan van de ziekte. Vele onderzoekers kwamen door hunne

proeven tot de gevolgtrekking, dat uit zieke knollen geene of

gezonde aardappelplanten zich ontwikkelen. Be zieke poter

kan echter nog op eene andere wijze gevaarlijk zijn, nl. door de

omgevende aarde te besmetten. Bat uit zieke aardappelstukjes

het mycelium zich in de omgevende aarde kan ontwikkelen,

werd door schrijfsters proeven bewezen.

Tot dusver mcent men algemeen met Be Bary, dat de aard-

appelknollen in den grond geinfecteerd worden alleen door de

conidien van Phytophthora infestans,die van de zieke bladeren

op den grond vallen en door het water door den grond been naar

de bollen gebracht worden. Ook op andere wijze echter kunnen

de aardappelen ziek worden. Be zwam, eenmaal als saprophyt

in den grond groeiende, kan ook van diaruit de knollen infec-
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teeren. De soms plaats hebbende sterke knolinfectie bij zwakke
loofinfectie wordt daardoor beter verklaarbaar. —

11. Bestrijding van de appelbladvloo {Psylla mali.) In de ,,yer-

handlungen der Deutschen Gesellschaft fiir angewandte Ento-

mologie auf der dritten Mitgliederversammlung zu Eisenach,

Sept. 1921", vind ik op biz. 65 eene mededeeling omtrent de

bestrijding van de appelbladvloo. die in 1920 te Werder in die

mate optrad, dat de appelboomen in hevige mate verzwakten

en de vruchten voor "t grootste gedeelte in onrijpen staat af-

vielen. In Februari 1921 werden proeven genomen betreffende

bespuitingen met liet middel van Theobald, dat werd samen-

gesteld uit 12—15 K.G. gebrande kalk, 5—6 K.G. keukenzout

en I K.G. waterglas op 100 Liter water. Het resultaat was
volkomen bevredigend: afdoende kon het niet zijn, omdat
slechts enkele boomen werden bespoten in een in sterke mate
aangetasten boomgaard.

12. Middelen ter bestrijding van den Amerikaanschen kruis-

bessenmeeldauw. Ofschoon er vele middelen bekend zijn tegen

deze ernstigste van alle kruisbessenziekten, zoo voldoen deze

toch nog lang niet in ieder opzicht, zoodat men nog blijft zoeken

naar betere en meer afdoende.

M. LoRENZ deelt in de ,, Provincial Sachsische Monatschrift

fiir Obst-, Wein- und Gartenbau" 1921, biz. 59, mee, dat hij van

het afsnijden van de toppen der scheuten, van zwavelbe-

stuivingc^n en carbolineumbespuitingen geene voldoende resul-

taten kreeg, en het toen eens met eene keukenzoutoplossing

van 2| K.G. op 20 Liter water probeerde. Met deze bespoot

hij eene week lang de struiken duchtig. In November werd

deze behandeling nog eens herhaald. In 't volgende jaar ver-

toonden zich slechts sporen van meeldauw. Toen werd deze

ziekte volkomen tot staan gebracht door nog enkele bespui-

tingen te laten volgen.

HosTERMAX]sr (,,Handelsblatt fiir den deutschen Gartenbau",

deel 36, 1921, biz. 281en282) deelt mee dat hij zeer goede resul-

taten kreeg door op 23 Maart, 30 April, 15 Mei en 1 Juni toe-

gepaste bespuitingen met eene 1 procentige Solbar-oplossing.

Haerecke (,,Handelsblatt fiir den deutschen Gartenbau",

deel 36, 1921, biz. 283) bespoot zijne kruisbessenstruiken ge-

durende den bloeitijd met eene vloeistof, samengesteld uit

11/2 Liter formaline (30 % formaldehyde) op 100 Liter water.

De bessen bleven vrij van meeldauw.
J. RiTZEMA Bos.
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OVER EMELTEN

HOOFDSTUK I.

INLEIDING EN BESCHRIJVING VAN EMELT. POP
EN LANGPOOTMUG.

Emelten zijn larven van langpootmiiggen. Deze langpooten
lijken veel op de bekende steekmuggen, die in sommige deelen

van 't land ook wel ,,neefjes" genoemd worden, doch de lang-

pootmuggen zijn veel grooter. Reeds in 1720 beschrijft Frisch
de larve, den pop en de langpootmug zelf, waarschijnlijk van
de soort, die we thans Tipula paludosa noemen.
De muggen zijn geheel onschadelijk, doch de larven richten

vaak verwoestingen aan op weiland (vooral op ontginningen)

en ook wel op bouwland (aan allerlei gewassen). Op de weide-

ontginningen in de gemeenten Aalten, Winterswi.jk, Lich-

TENVOORDE, EiBERGEN, Haaksbergen, Lonneker zouden
volgens een ruwe schatting van J. D. Koeslag in 1912 + 900
H.A. min of meer van emelten geleden hebben. Belangrijke

schade is ook vastgesteld op weide-ontginningen in De Peel
en verder in geheel Noord Brabant. Terwijl op oud-bouwland
weinig emeltenschade voorkomt, ondervizadt men op gescheurd

weiland des te meer last van deze dieren. Dat is in de mobili-

satiejaren, toen veel weiland gescheurd werd, nog eens aan 't licht

gekomen. Vooral waar op lage, humusachtige en veenachtige

gronden gescheurd werd, trad vreterij van emelten aan het ge-

zaaide gewas op. Later zal blijken, hoe het komt, dat op gescheurd

weiland zoo vaak emeltenschade voorkomt, terwijl zal worden
aangetoond, dat men door op 't eind van Augustus te scheuren de

schade (met bijzonder groote waarschijnlijkheid) kan voorkomen.
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Door den zeer drogen herfst van 1920 was er in 1921 slechts

schade van emelten op een zeer enkel laag terrein. Door den
drogen herfst van 1921, volgende op een geheel abnormaal
droog jaar, was er in 1922 nergens schade van emelten.

In normale jaren moet men aannemen, dat steeds enkele

terreinen van emelten lijden, terwijl in zgn. emeltenjaren de

aangetaste oppervlakten groot kunnen zijn.

Het beeld van emelten-schade op weiden is, dat de zode hoi

wordt : er komt „geen gras" in aangetaste weiden.

Algemeen is men van opinie, dat speciaal de klaver verdwijnt.

De weide wordt pas laat groen en behoudt lang haar doodsch,

wintersch uiterlijk. In zeldzame gevallen lijdt de zode zooveel,

dat men besluit het weiland om te ploegen; de zode kan zich

echter in een niet verwachte mate herstellen. Koeslag zag

daarvan een mooi voorbeeld onder Boekelo; het deel van een
weide, dat volgens den eigenaar het vorige jaar zeer sterk ge-

leden had, vertoonde nu een mooie, gevulde zode met zeer veel

klaver. Dit zal echter m.i. wel een uitzondering zijn, daar de

weiden het meest van emelten te lijden hebben (hoe dat komt
laten we hier in het midden) in de sukkel-periode, waarin de

weiden, ook zonder dierlijke beschadiging, al niet te best in

conditie zijn en dus ook herstel langzaam zal gaan.

Op Java tastten volgens Koningsbekger emelten {Tip. parva Loew.)
in suikerplantages de bibit aan. In de meeste landen van Europa werd
schade vastgesteld. Het ergst werden de weideontginningen op hoog-
veengronden in N.-W.-Duitschland geteisterd, terwijl ook de „mar-
schen" (zeekleipolders) van Sleeswijk-Holstein schade leden door
emelten (= „Schnakenlarven"; muggen = „Schnaken of Schnauz-
mijcken").

In Engeland Schotland en Ierland met hun vochtig klimaat
ondervindt men vaak schade. (Mug = daddy-longleg. Larve — leather-
jacket.)

In Frankrijk schijnt de emelt minder schade te doen ; verwoestingen
worden gemeld uit het Departement du Nord en wel uit de omgeving
van Le Quesnoy (larve = ,,ver a jaqueite de cuir").

In Italie wordt het dier schadelijk aan de pas gezaaide rijst ('s voor-
jaars) in de Po-vlakte. Hetzelfde wordt gemeld uit Japan, waar de dieren
speciaal schadelijk worden op de kweekbedden van rijst.

In 1914 was er in Rtjsland nog twijfel, of de emelt wel aan levende
plantendeelen eet. ') In 1916 echter stelt Lutchnik dit inderdaad vast.

Er was schade in de tuinbouwbedrijven in de nabijheid der steden. Of
op het platteland schade voorkwam, wist ook Lutchnik niet.

Ten slotte zij nog vermeld, dat in Noord-Amerika vaak beschadi-
gingen voorkwamen.

Beschrijving van de emelt, den pop en de langpootmug

.

Met behulp van de hieronder volgende ber>chrijving kan inen de
dieren herkennen. Bovendien znllen een paar getallen genoemd worden^
betreffende den duur der verschiUende levensstadia.

1) De RxjssEN doen overigens veel aan de studie van inseeten
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Fig. A. 1 mannetje van T. pcdudosa (weinig vergroot)
r\. '(••. .11/ ^—

.

. ^ i- \

2 wijfje

3 emelt
4 pop

(li/a vergroot).
(volgroeid, niet vergroot ).

(ll^ X vergroot.)
(teek. D. L. E.

De emelten (zie fig. A3) zijn cylindervormig, pootloos. Volwassen zijn ze
van 2 tot 4 c.M. lang, al naar de soort. De kop, die voor een ongeoefenden
waarnemer niet al te best zichtbaar is, is een kaakkapsel van harde
chitine. Dit kaakkapsel kan geheel in het lichaam ternggetrokkcn wor-
den. De voorkaken zijn zeer stevig, de larve van de soort Tipula paludosa
kan met deze kaken duidelijk voelbaar bijten. Op het kaakkapsel zijn

kleine sprieten aanwezig.
Het lichaain is bekleed met een zachte, doch taaie huid. De hnid ver-

toont talrijke overdwarse plooien; 10 van die plooien zijn meestal zeer
duidelijk, zoodat men hen als segmentafscheidingen kan herkennen.
Het eerste lichaamssegment bestaat eigenlijk uit 2 segmenten, waarvan
de afscheiding onzichtbaar is. Het lichaam bestaat dus nit 12 segmenten
(den kop niet mee gerekend). Langs beide zijden van het lichaam loopt
een meer of minder duidelijke, overlangsche plooi. De weinig talrijke

haren staan in kransen rondom het lichaam. Het lichaamsuiteinde, dat
door leeken vaak voor den kop wordt gehoudcn, is merkwaardig. Hot
lichaam eindigt stomp. Men ziet twee ronde, zwarte schijfjes, omgeven
floor een bniinen rand. Het lijken we] oogen. Dit zijn de beide adem-
halingsopeningen {stigmata). Ze jiggen naast elkaar in een vlak, dat door
nitsteeksels begrensd is. De indeeling der emelten, die voor ongeveer
40 jaar door den Dviitschen hovitvester Beling (2) is opgcsteld, berust
in hoofdzaak op het aantal en den vorm van deze nitsteeksels.

Onderaan het lichaamsuiteinde bevindt zich de anvis, omgeven door
meestal weinig zichtbare huidplooien, die door het dier nitg( stulpt

kunnen worden, doch die ook geheel in het lichaam kvmnen verdwijncn.
Aan de rugzijde ziet men duidelijk, door de huid been, 2 evenwijdige
overlangsche ademhalingsbuizen.
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De kleur van het dier is grauw, later geelachtig; deze kleur wordt in
lioofdzaak bejjaald door de kleur van het inwendige van het dier, dat
door de huid ziehtbaar is. Aanvankelijk is het geel-witte vetlichaam Idein,

door den zwarten darminhoud lijkt het dier grauw. Als het vetlichaam
in omvang is toegenomen, wordt het dier wit-geelachtig. De kleur
van het dier hangt ook af van de voeding. Is het dier door voedselgebrek
gedwongen humushoudend zand te eten in plaats van plantendeelen, dan
wordt de kleur van den maaginhoud zwarter en bijgevolg wordt het dier
donkerder. Daardoor zijn de larven van bouwland donkerder dan de
larven van weiland.
De levensduur der emelten is 10 a 11 maanden in onsklimaat;

bij geen enkele soort werden 2 generaties per jaar waargenomen. Het is

interessant, dat in het zuidoosten van de Povlakte in de provincie
BoLOGNE (6) reeds 2 generaties per jaar voorkomen van een soort,
die bij ons maar 1 generatie heeft.

S. Onuki geeft op, dat Tip. parra Loeiv( ?) in Japan 2 generaties per
jaar heeft, de zomer-larve leeft IIG dagen, de winter-larve 235 dagen.

De poppen (zie fig. A, 4). Deze zijn bruin, niummieaehtig, mini 25
m.m. lang. Ze hebben twee ademhalingsbuisjes, die als sprieten op het
lichaam staan, zoo lijkt het althans)!. Het voorste gedeelte van het lichaam
wordt bedekt door een vlak kaps?l; dit loopt aan de buikzijde verder
naar achteren dan aan de rugzijde, zoodat aan derugzijde meer segmenten
van het achterlijf te zien zijn dan aan de buikzijde. Aan de buikzijde van
dit kapsel liggen evenwijdig naast elkaar buisjes, waarin de pooten
van de inug zich bevinden. Aan weerszijden van deze buisjes bevinden
zich de houders der vleugels. Langs de zijwanden van het lichaam zijn

doorntjes geplaatst, evenals aan den achterrand der segmenten. Hier
staan de doorntjes in kransen rondom het lichaam. De spitse ,,geleid-

staven", waarin het achterlijf van de vrouwelijke rauggen eindigen, zijn

bij de poppen goed te herkennen. Men kan dus het geslacht van den pop
bepalen. Bovenaan het lichaamsuiteinde van den pop ziet men een klein
stigmavlak, echter zonder stigmata. De duur van het popstadium is

8 a 14 dagen en wordt in hoofdzaak door de temperatuur bepaald. De
verpopping heeft jalaats in een verticaal gangetje, waarin de emelten zich
ook ophouden gedurende Mei, Juni, Juli en Augustus, dicht onder de
oppervlakte. De pop kruipt voor het uitkomen der inug naar boven;
door een overlangsche spleet aan de kopzijde van den rug verlaat de
mug de 1 oppenhuid.

De langpootmuggen (zie fig. A, 1 en 2). Het zijn tamelijk groote dieren 2)

(de meeste soorten zijn veel grooter dan de bekende steekmuggen of

neefjes). Ze hebben lange pooten en twee flinke vleugels, doch zijn niette-

min sleehts matige vliegers. De koj3 loopt van onderen in een klein koker-
tje uit, waardoor de zuigende monddeelen naar buiten kunnen treden.

Op het rugschild (het schild achter den kop) ^iet men een V-vormige
spleet. Het achterlijf is cylindervorinig, bij de wijfjes aan het einde spits

toeloopend, bij de mannetjes stomp eindigend. Er zijn 9 achterlijfs-

ssgmenten, men kan er echter inaar 8 goed herkennen, daar het 9e seg-

ment vervormd is tot het spitse legapparaat der wijfjes of tot het hypo-
pygium der mannetjes (zie ^) der volgende bldz.).

Hoe lang de muggen buiten leven, is niet precies vast te stellen. Muggen
in gevangenschap leven maximaal ongeveer 11 dagen. Men krijgt den
indruk, dat de muggen buiten 8 tot 14 dagen leven.

De eieren. Ofschoon men deze wel nooit buiten zal vinden, willen we

1) In werkelijkheid staan deze ademhalingsbuisjes op den prothorax.
2) Het mannetje van Tip. paZudosa (een van de grootste langpooten)

is ruim 2 cm. lang. Het lichaam van de wijfjes is lets langer.
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volledigheidshalve mededeelen, dat ze van de meeste soorten zwart
zijn en metaalachtig glanzen, ze zijn ongeveer kippenei-vorinig, doch in

't midden weinig dikker dan aan de einden. Er worden, al naar de soort
200—450 eieren gelegd. Het ei-stadium duixrt ongeveer 14 dagen. Voor
a]]e soorten is dat niet precies bekend.

HOOFDSTUK II

HOE TREFT MEN DEZE DIEREN BUITEN AAN ?

Verschillencle emelten-soorten leven in weiland en in mindere

mate ook in bouwland en in tuinen. Het gemakkelijkst vindt

men ze in Maart en April. Er is dan een maximum aantal

emelten in den giond, die vrijwel hun volledige lengte bereikt

hebben (van 2 tot 4 c.M.). De dieren zitten dan zeer oppervlakkig

indengrond, nauwelijks 1 c.M. diep (zie fig. D), en in horizontale

richting. Gedurende voorjaar, zomer en herfst verpoppen zich

nu de emelten op verschillende tijdstippen al naar de soort.

In April 1920 en 1921 werd als eerste langpootmug de zeld-

zame Tipula rufina Me

i

gen gevonden.

In 1920, eind April, in 1921 omstreeks denzelfden tijd, in

1922 pas rt 20 Mei (door het koude voorjaar), verscheen in

talrijke exemplaren Tipula vernalis Meigen. Het is een groot

bruin-geel dier. De hoofdvlucht van het dier duurt ongeveer

een maand, dan neemt het aantal snel af, waarna de dieren

spoedig geheel verdwenen zijn.

In 1920 verscheen eenige dagen later dan de vorige in talrijke

exemplaren Pachyrrhina maculosa Meig., eenkleineregele mug
met zwarte vlekken. In 1921 schijnt het dier lets later te zijn

verschenen, de hoofdvlucht viel einde Mei. In 1922 was de hoofd-

vlucht van 20 Mei tot medio Juni. In 1922 was Tip. vernalis

lets talrijker dan de laatste, in 1920 was het omgekeerd ^).

\) Het hypopygium omvat alle deelen van het achterlijf, die tot het
copixlatiesysteem behooren of met dit systeem in een of ander physio-
logisch verband staan (Westhoff 16).

Ook het achtste segment neemt deel aan de vorming van legap-

paraat en hypopygium, doch is niet zoodanig vervormd, dat men er

geen segment meer in kan herkennen. Westhoff meent, dat hypopy-
gium en lega^'paraat gevormd worden door het 8ste en 9de segment.
Carl Bokner echter bestudeerde later het legapparaat (7o61. Anzeiger
Bd. XXVI 1903 pg. 498 en 500). Hij vond, dat het Sste, 9de en

lOde segment aan de vorming van het legaj paraat deelnemen.
2) Men moet er altijd op bedachl zijn, dat men een zeer zeldzaam

exemplafcr ook nog wel eens later kan vinden. Op 6 Juli zagen We nog
een mannetje van Pack, maculosa te Hengelo. Men moet aannemen, dat
deze dieren voortgekomen zijn nit emelten, die slecht gegroeid zijn.

Rennie (13) kon het larven-stadium bij Tip. paludosa tot 15 maanden
verlengen door het dier slecht te voeden.
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De beide muggensoorten Tipula vernalis en Pachyrrhina
maculosa kwamen te zamen zoo talrijk voor, dat men op sommige
weiden na iedere drie passen een mug zag. Haar gezamenlijk

aantal liep in 1920. 1921 en 1922 weinig uiteen.

De genoemde muggensoorten vliegen slechts gedurende een
korte periode. Andere muggensoorten ziet men in ongeveer

constant aantal gedurende een paar maanden. Zoo bijv. Pack,

scurra Meig. en Tip. cava Riedel gedurende Juni, Juli en
Augustus.

Deze beide soorten ziet men langs de randen van dennen-
bosschen, weinig op weide.

De fraaie Pach. crocata L. (Juni, Juli) ziet men zoowel op
weiden als bij de bosschen. De literatuur vermeldt, dat de

larven van deze soort leven van vermolmd hout en dat ze scliade-

lijk werden aan zaailingen van dennen op kweekerijen. Elze
vond de larven ook in weiland, terwijl ik de dieren zeer goed in

een graszode kon opkweeken. De larven hebben bij den anus
twee duidelijk zichtbare, zijwaarts uitstekende huidplooien

(Elze). Hetzelfde heeft ook de emelt van Tip. paludosa. De
opmerking van Beling, dat dit typisch zou zijn voor Tip.

paludosa is dus onjuist.

In den herfst verschijnen weer soorten, die gedurende een korte

periode vliegen. De uiterst belangrijke Tipula paludosa vliegt

ongeveer van 20 Augustus tot 20 September. In 1921 viel de

vlucht lets later (Elze).

Midden September verschijnt nog op de weiden een enkele

andere soort (in weinige exemplaren) tot + 10 October, bij

zacbt weer ziet men nog tipuliden gedurende de geheeie

maand October.

WELKE SOORT OF SOORTEN HEBBEN ECONOMISCHE BETEEKENIS ?

Ik meen, dat de emelt bij wijze van spreken alle planten-

deelen eet, die hij ontmoet, endaar hij ooklevende plantendeelen

zal ontmoeten, eet hij daaraan dus ook. Enkele onkruiden,

zooals zuring, worden blijkbaar niet gaarne gegeten, ook zou

Agrostis alba volgens Dr. Paul (Bernatj) niet worden
gebruikt.

Men kan de larven van paludosa, en ik geloof dat liet bij de

voor ons belangrijkste soorten weinig anders zal zijn, goed

opkweeken, zoowel met levende als met afgestorven planten-

deelen, terwijl men in de maag dezer dieren beide aantreft.
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Humushoudend zand eten ze alleen uit nood. Verschillende

emelten-soorten zijn dus schadelijk. Om echter schade van
economische beteekenis aan te richten moeten er zeer veel

emelten zijn. Bijv. ernstige schade wordt op weiland aangericht

door 100 emelten per IVP. De schade van 60 emelten per M^.
is bij groeizaam weer en vruchtbaren grond al nauwelijks meer
zichtbaar, althans op weiland. Op bouwland worden kleinere

aantallen emelten al schadelijk.

In Nederland is er waarschijnlijk maar eensoort,
die vaak zoo talrijk wordt, dat er ernstige schade door
wordt veroorzaakt. Het is Tipula paludosa Meig. Dit

blijkt o.i. uit het volgende:

In 1920 in De Peel was het aantal paludosalarven 95 %
van het geheele aantal. De 5 % bestond uit larven van vernalis

en maculosa, terwijl de overige soorten verwaarloosd konden
worden.

2e. Ik vermoed, dat dit altijd zoo geweest is, daar
mededeelingen van practische boeren steeds zeiden, dat het

grootste aantal muggen in den nazomer gezien was (dus

paludosa).

3e. In 't voorjaar van 1921 bepaalde Elze op verschillende

plaatsen het percentage paludosa-lsbTven. Te Baarle-Nassatj,
GiLZE, Gemert, Lactaria bij Boxmeer, Hupsel (bij Groenlo),
Raalte was het percentage paludosa-\a.Tven 85 %. In Nieuwen-
HOORN (Zuid-Holland) waren alle emelten paludosa-larven,

hetzelfde was het geval te 's-Gravenland bij een groenten-

kweeker.

De genoemde 85 % is nog een klein getal voor 't percentage

paludosa-lsiTYen. In 1921 waren er n.l. door den abnormaal
drogen herfst van 1920 weinig paludosa' s, terwijl het aantal

andeTe emelten {vernalis', maculosa's) even groot was als in 1920,

bijgevolg steeg het percentage der laatste emelten en daalde dat

der paludosa-\?iVYen.

4e. Alle mededeelingen in de literatuur, voor zoover het

Europa betreft en voor zoover het belangrijke publicaties

zijn, zeggen steeds, dat Tip. paludosa de schadelijke soort is, of

een nauw verwante soort Tip. oleracea (Del Gtjercio (6), Rennie
(12 en 13).

De publicaties van Ormerod (1885—1900) noemen ook steeds

Tip. oleracea, terwijl Pack, maculosa in enkele gevallen en op
onduidelijke wijze als schadelijk genoemd wordt.

Uitzondering

:

Een geval is mij ter oore gekomen, nog wel is ons land

waargenomen, waarbij Pack, maculosa de schade verwekte.
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Het scliijnt, clat bij uitzondering deze soort dus wel tot bij-

zondere vermeerdering komt. Het is een waarneming reeds

in 1873 door Prof. Dr. J. Ritzema Bos in den Noordpolder
in Groningen gedaan. Prof. Ritzema Bos was zoo welwil-

lend mij uitgebreide mededeelingen over het geval te doen,

waarvoor ik ook hier beleefd dank zeg. Het betrof groote

schade op gescheurd weiland op zavelgrond. De emelten
verpopten in groote massa's, de poppen staken in massa's

uit den grond. Men kon het uitkomen der muggen op 't veld

waarnemen. Dagen lang vlogen de Pack, maculosa's in dichte

zwermen rond, zoodat men soms met een slag met een vlin-

dernet wel twee dozijn en meer langpooten kon vangen. Ook
werden vele emelten opgekweekt, de muggen uit deze emelten

verkregen waren alle Pack, maculosa's.

Het betreft hier zeker een heel merkwaardig geval. Wij

hebben ernstige beschadiging door paludosa-emelten gezien,

doch nooit zagen we de dieren in zulke massa's.

Tipnla paludosa Mgn. eti Tip. oleracea L,

Er zal even op de veihoiiding tvisschen deze beide soorten ingegaan
worden, omdat er in de phytopathologische literatuur verwarring be-
staat. De eene auteur spreekt van paludosa, de andere van oleracea,
terwij] men npoit zegt, van welke kenmerken men de naamsbepaling
heeft laten afhangen. Veilig kan men aannemen, dat men meestal
dezelfde soort bedoelt en Wel Tip. paludosa Mgn, volgens de beschrijvingen
van Mik(8) en Czizek (5).

In de iSe eeuw beschreef Linnaeus Tip. oleracea. In 1830 beschreef
Meigen Tip. paludosa. De verschillen zijn weinig sprekend. Beling
(3) komt op grond van een onderzoek van 350 mannetjes tot de conclusie,
dat het een soort is ^). Hij vond de dieren in Augustus—September op
Weiden (in de Harz).
RiEDEL 1913 (14) meent ook, dat het een soort is. Andere systematici

(MiK en Czizek) handhaven de beide soorten naast elkaar. Ze gi-onden
dit in hoofdzaak op verschilien in het hypopygium, waarbij zich andere
verschillen zouden aansluiten.

Ik heb gevonden, dat er tusschen oleraceae en paludosa een k^ein
verschi] in het hypopygium bestaat, en dat er verder tusschen de vlieg-

tijden dezer soorten eenig verschil schijnt te bestaan.
De andere verschillen zijn onbruikbaar om de soorten te onderscheiden.

Czizek brengt sterk het kleurverschil der vleugejs naar voren, doch ik
zag, dat paludosa^s vrijwe] grauwe vleugels kunnen hebben, terwijl ze
volgens Czizek geel-bruin zouden zijn.

Het verschil in de hypopygien berust op verschillen in de appendices
intermediae.

1) Het verschil in de appendices intermediae vermeldt hij niet.

Daar hij de dieren in den nazomer vond, kan het zijn, dat er geen
oleracea's bij waren. Ik onderzocht uit de Peel een 150-tal mannetjes
en vond er geen oleracea's bij. Op 20 Aug. ving Elze echter drie
oleracea's op de Veenendaalsche hei.
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Fig. B. ruim 20 X vergroot. Teek. D. L. E-

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
pars secunda aan de p. secunda sikkel-vormig p. secunda aan de

basis versmaid p. tertia spits basis niet versmald.

Fig. 1: Appendix intermedia van Tipula paludosa (Mgn) volgens
de beschrijving van Czizek, en volgens die van Mik. Dit type veroor-
zaakt bij ons de emeltenpiagen.

Fig. 2: Appendix intermedia van Tipula oleracea (L.) volgens de
beschrijving van Mik; Czizek zag deze soort niet, hij meent, dat het een
3e verwante soort is. Dit type is door ons in enkele exemplaren waar-
genomen. Zet men deze dieren naast typische paludosa' s dan ziet men,
dat de oleracea^s grauwere vleugels hebben, terwijl de beenen dtmner
zijn en overigens het heele dier fijner van liehaamsbouw is. Deze
kenmerken zijn echter op zichzelf onvoldoende om de soorten te
onderscheiden

.

Fig. 3: Appendix intermedia van Tip. oleraceae L. volgens de be-
schrijving van Czizek. Door Mik niet waargenomen, door ons niet
waargenomen

.

Het verschil in vliegtijd tusschen de door ons waargenomen paludosa's
en oleracea's is het volgende

:

Tip. paludosa vliegt in den nazomer. Elze ving in 1921 2 exeniplaren
in Mei en Juni. Dit is dus een uitzondering.

Tip. oleracea werd in Mei en Juni geregeld gezien, zij het ook in zeer
zeldzame exemplaren. Tip. oleracea werd ook eenmaal in den nazomer
waargenomen in drie exemplaren door Elze. Tip. oleracea vliegt dus en
in Mei—Juni en in den nazomer. Ik geloof absoluut niet, dat dit 2 opeen-
volgende generaties zijn. Hoe zouden bij oleracea de emelten in 4 maanden
volwassen kunnen worden, terwijl dit bij paludosa 10 maanden dmirt,
waar beide soorten zoowel in uiterlijk a Is in liaar gedragingen volkomen
op elkaar gelijken.

De vraag is, mogen op grond van de kleine verschillen de 3 soorten
naast elkaar gehandhaafd blijven, of moet men spreken van Tip.
oleracea L. (als oudsten naam) met haar varieteiten.

Als men een muggensoort gedurende een geheele vliegperiode dagelijks
waarneemt, ziet men veel variabiliteit. Zoo ook bij Tip. paludosa.
Sommige wijfjes hebben een roestkleurig achterlijf, andere een grauw
achterlijf. Hetzelfde komt ook wel bij de mannetjes voor.

Zoo zag ik ook, dat in 1920 10 % van de ^;ernaZ iswijfjes een lichtgeel
in plaats van een bruingeel achterlijf hadden. Eerst dacht ik zelfs, dat
het een andere soort was, doch paringen met gewone vernalismannetjes
losten de moeilijkheid op.

Zoo is er variabiliteit in de grootte der macwZosa-mannetjes, terwijl
EiiZE bij deze en bij andere muggen van het gele type in 't aderstelsel
van de vleugels de vork van den disco'idalis vi'ij lang gesteeld vond (bij

sommige individuen), terwijl deze vork gewoonlijk ongesteeld is bij de
Pachyrrhina's.
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Groote variabiliteit zag Elze bij Tip. lateralis Mg; deze soort is trou-
Wens bekend on:i zijn variabiliteit. Voorjaarsexemplareu waren groot,
tamelijk licht gekleurd, de vletxgels waren duidelijk striata. De muggen
in den zonier en in September gevangen waren kleiner, donkerder en
de vleugels waren bijna subunicolores. Er zou nog een 3e kleurvarieteit
zijn. Aan opeenvolgende generaties moet men hier waarschijnlijk
niet denken.

Hieruit blijkt dus wel, dat men op grond van kleine verscliillen bij

de tipiiliden geen nieuwe soorten behoeft te scheppen. Verder bestaat
er tusschen oleracea en paludosa waarschijnlijk sexueele affiniteit.

E6nmaal zag ik buiten een paring tusschen Pack, maculosa Q X Pach.
lineaia ^. Het was op 12 Juni. Ik deed de dieren in een glazen buis,

waarbij de paring ophield, toen deed ik er een TTiacMZosamannetje bij,

waarmee spoedig paring intrad. Later heb ik maculosa's en lineata's
bij elkaar gedaan zonder dat ik paring zag. Vermoedelijk is de sexueele
affiniteit tusschen paludosa en oleracea grooter.
Het ligt thaus niet aan ons een beslissing over de paludosa— oleracea

moeilijkheid te nemen. Voorloopig zal de voor ons belangrijkste lang-
pootmug Tip. paludosa Mgn. genoetnd worden.

(Wordt vervolgd). W. H. de Jong.

BOEKBESPBEKING

Prof. J. RiTZEMA Bos en T. A. C. Schoe-
VERS, ,,Ziekten en Beschadigingen der Land-
boutcgewassen", 3e Deel. Vierde, geheel ge-

"wijzigde druk. Groningen en Den Haag,
J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, 1922.

In dit deeltje van de „Geil]ustreerde Land- en Tuinbouwbi-
bliotheek" wordt een aanvang gemaakt met de behandeling

der ziekten en beschadigingen van ieder gewas afzonderlijk.

Niet alleen de landbouwgewassen in engeren zin zullen worden
behandeld, maar ook die planten, Avelke zoowel door landbouwers
als door warmoezeniers worden geteeld, zooals erwten, boonen,

koolsoorten, uien, enz.; hier komen thans de ,,meelvruchten"

— granen en boekweit — aan de beiirt.

Een uitmuntend denkbeeld lijkt mij het door de schrijvers

iiitgevoerde, om n.l. de behanJeling der ziekten en beschadigingen

van een zeker gewas telkens te doen voorafgaan door een tahel-

larisch overzicht daarvan, voor zoover ze hier te lande voorkomen.
Ze zijn daarin gerangschikt naar de organen, waaraan ze zich

vertoonen, en naar de niterlijke verschijnselen. In korten tijd

kan daardoor ook een minder geoefende den naam van de zie]?;te

of beschacliging vinden. Aehter dezen naam vindt iiij dan opge-

geven, waar nadere inUchoingen omtrent de plaag en hare be-

strijding zijn te vinden. hetzij in een der beide eerste deeltjes,

hetzij verderop in het derde. In de tabellen zijn ook enkalc ziekten

en parasieten genoemd, die niet van groot praktisch belang zijn,
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maar nogal in '• oog vallen; deze worden dan editor niet of

slechts zeer kort in den verderen tekst besproken. Het zij mij

vergund, als voorbeekl een deel van het tabellarisch overzicht

der graanziekten hier zetr verkort weer te geven (daar eenzelfde

ziekte of beschadiging vaak bij verschillende graansoorten voor-

komt, zijn die ^lle in een tabel opgenomen)

:

I. De kwaal zetelt in de wortels .... Daardoor zijn ook de

bovenaardsche deelen niet normaal.

A. De kwaal vertoont zich over groote uitgestrektheden (niet pleks-

gewijze) op de akkers.

1. De wortels zijn afgerot .... ivortelrot (Deel I, biz. 99)

2. De wortels der jonge planten zijn voor een deel afgescheurd

en in den grond achtergebleven ; de plantjes liggen met
de rest van hnn wortels boven den grond .... opvriezen

(Deel I, biz. 88, 89).

3. Onwerkzaamheid der wortels door droogte van den bodem

:

verwelken en verdrogen van 't gewas (Deel I, biz. 100—-102).

B.. De kwaal vertoont zich meer pleksgewijze.

1. De wortels zijn sterk vertakt, been en weer gebogen, ge-

wrongen, knoestig en breeder dan normale wortels .... De
bladeren blijven smal en worden aan den top roodachtig

;

er konit geen aar te voorschijn of een gebrekkig ontwikkel-

de . . . . : bietenaaltje of haveraaltje (Deel II, biz. 184—187;

Deel III, biz. 27).

2. Bladluizen aan de wortels (Deel III, biz. 29).

3. Yieterij aan de wortels:

a. door engerlingen . . . . : (Deel II, biz. 125^132).

b. door ritnaalden . . . . : (Deel II, biz. 133— 137).

c. door emelten . . . . : (Deel II, biz. 141 —149).

d. door aardrupsen. . . . : (Deel II, biz. 141—153).

II. Ziekte en beschadiging van kiemende zaden en kiemplanten.

Enz., enz.

Wanneer men bedenkt, dat op de plaatsen der stippels telkens

meer uitvoerige toelichtingen voorkomen, dan kan men uit het

bovenstaande zich een voorstelling maken van het groote gemak,

waarmee een ziekte of beschadiging kan worden geidentificeerd

en, is dit eenmaal geschied, het bestrijdingsmiddel worden opge-

zocht.

Dat goede afbeeldingen — ruim 50—-den tekst verduidelijken

en dat deze laatste geheel op de hoogte van den tijd is, behoeft

hier nauwelijks te worden vermeld.

In de beide nog volgende deeltjes — waarvan de verschijning

spoedig is te verwachten — zullen de hakvruchten, peiilvruchten,

handelsgewassen en voedergewassen behandeld worden.
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Wij wenschen clit werkje ook in zijia nieuwen vorm een groot

aantal lezers en ... . praktische gebruikers toe

!

H. W. H.

BOEKAANKONDIGING

Voordrachten, uitgesproken op den eersten

aardappeldag van het Centraal Comite in

zal'e keiiring van gewassen, gehouden te

Wageningen op 2o en 21 Juni 1922.

Op 20 en 21 Juni 1922 werd te Wageningen voor liet eerst

een „aardappeldag" gehouden, die door ruim 300 personen uit

alle deelen d.es lands werd bijgewoond. De belangrijke plaats,

die de aardappelteelt in JS^ederland inneemt, wettigde ten voile,

dat het Centraal Comite in zake keuring van gewassen de ge-

legenheid opende voor praktische land- en tuinbouwers, omzich
op de hoogte te stellen van wat ervaring en wetenschap ons

vooral in den laatsten tijd hebben geleerd omtrent de teelt der

aard.appelen, omtrent de verbetering der rassen van dit gewas

en omtrent de ziekten en bescliadigingen van de aardappelplant

en de voorkoming en bestriiding van deze. De bij deze gelegen-

heid door verschillende Heeren gehouden voordrachten zijn nu
uitgegeven met een Voorbericht van den Heer I. G. J. Kake-
BEEKE en een Inleiding van Dr. P. van Hoek. Dit alles vormt
een boekje van 72 bladzijden, "t welk tegen den prijs van f 1.

—

franco per post verkrijgbaar is bij den Heer J. D. Koeslag te

Wageningen, Secretaris van het Centraal Comite voornoemd.
De volgende voordrachten werden gehouden: door Prof.

Dr. H. M. Quanjer over den stand der onderzoekingen over de

bladrolziekte, de mozaiekziekte, de krinkel en de stippelstreep-

ziekte, door Ir. J. D. Koeslag over het aanleggen van aardappel-

varieteitsproefvelden, door Ir. J. G. Hazeloop over de teelt

van vroege aardappelen, door Ir. J. C. Dorst over de aantasting

van de aardappelplant door Rhizoctonia Solani en haar bestrij-

ding door sublimaat, door Dr. J. Oortwtijn Botjes over onbe-

kende factoren bij het kweeken van ziektevrij pootgoed, door

Ir. W. B. L. Verhoeven over aardappelselectie, mede in ver-

band met de veldkeuring.

Dr. p. van Hoek maakt in zijn Inleiding de opmerking, ..dat bij

de voordrachten en besprekingen, de beschrijving en bestrijding

der verschillende aardappelziekten in 't bijzonder op den voor-

grond trad, waardoor de oningewijde gevaar loopt te meenen,

dat het eerlang met de teelt van den aardappel gedaan zou zijn.



29

doch daardoor trad voor iedereen slechts te duidelijker in het

licht, welke inspauuing het vordert en bij voortduring vorderen

zal om de product!viteit van de aardappelrassen op peil te

houden en le verhoogen en dat ter bereiking van dit doel, met
het oog op de beteekenis van dit landbouwgewas, niets mag
worden verzuimd of nagelaten; dat men krachtig moet voort-

gaan met selecteeren, niet minder met het kweeken van nieuwe

rassen, ook met het bestudeeren en bestrijden der aardappel-

ziekten en het ziektevrij kweeken van aardappelrassen en de

toepassing van rationeele cultuurmethoden. Wetenschap en

praktijk moeten elkaar hierbij de hand reiken en de steun der

Regeering mag, indien het particuUere initiatief te kort schiet,

niet ontbreken."

De lezers van het ,,Tijdschrift over Plantenziekten" treffen

in volgende afleveringen een paar van de op den ;,aardappeldag"

gehouden voordrachten aan, die geheel zijn gewijd aan ziekten

van aardappelen.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED

13. Rotting van aardappelen tengevolge van lage temperatuur.

In ,,Vie Agr. et riirale", 10 (1921), nr. 21, biz. 356, wordt mee-

gedeeld, dat aardappelen gaan rotten, wanneer ze gedurende

een uur worden blootgesteld aan eene temperatuur van— 10° C,
wanneer ze gedurende 2 uren aan eene temperatuur van — 5° C.

worden blootgesteld, en ook wanneer ze gedurende langeren

tijd eene temperatuur van — 3° C. moeten verdragen. De oogen

bieden meer weerstand aan eene lage temperatuur dan de andere

deelen van den knol.

14. De witvlekkigheid der pereboomen, veroorzaakt door Myco-
sphaerella sentina. In de ,,Schweizerische Zeitschrift fiir Obst-

und Weinbau", deel 30, 1921, biz. 117—182, komt eene mede
deeling over deze ziekte voor van de hand van A. Osterwalder.
Tengevolge van sterke aantasting door deze ziekte hadden reeds

in 't midden van September een groot aantal pereboomen van
verschillende soort hunne bladeren geheel en al verloren, zoodat

zij geheel kaal stonden. 't Waren in het algemeen pyramiden,

struiken en snoeren, die door deze ziekte waren aangetast, in-

zonderheid van de volgende soorten: Olivier de Serres, Louise

Bonne d'Avranches, Nouveau Poiteau, Clapps favorite, Bon
Chretien William, Bergamotte d'Esperen, Blumenbachs Butter-



30

birne, Beurre Diel, Gellerts Butterbirne, Stuttgarter Geisshirtle,

Poire de Tongres, Souvenir du Congres, Mademoiselle Solange,

Triomphe de Jodoigne, General Totleben, Hofratsbirne, Directeur

Hardy, Bonne d'Ezee, Geheimrat Dr. Thiel, Passe Crassane,

Beurre d'Amanlis, Marie Louise, Minister Dr. Lucius, Madame
Treyve. Van vijf ernstig aangetaste boomen werd telkens de

eene helft van de kroon twee maal met Bordeauxsche pap be-

spoten, en wel op 21 Mei met een 1| procentige, op 10 Juni met
eene 2 procentige pap. In September vond men op de bespoten

kroonhelften slechts enkele, op de niet bespoten kroonhelften

zeer vele bladvlekken.

15. Beschadiging van appelen door blaaspooten (Thrips). Inhet
Amerikaansche tijdschrift ,,Experiment Station Record", deel

46, nr. 7 (Mei 1922) vond ik een beknopt overziclit van onder-

zoekingen van E. J. Newcomes betreffende Thripsbeschadiging

van appels, gepubliceerd in ,,Better fruit" (1921, nr. 4). De
schrijver heeft eenige jaren lang studie van dit onderwerp ge-

maakt, en bevonden dat in de Noord-Westelijke, aan den Grooten
Oceaan gelegen Staten van de Unie zeer dikwijls op appelen

van zeer verschillende varieteiten witte vlekken van onregel-

matigen vorm werden aangetroffen, die bleken veroorzaakt

te worden door bet eierleggen van eene nog niet gedetermineerde

soort van Tlirips. Bij vele appelsoorten is de beschadiging van
weinig beteekenis, omdat zij in den oogsttijd niet meer zichtbaar

is; maar bij andere soorten blijft zij langer zichtbaar en veroor-

zaakt daardoor vermindering van de waarde van den oogst.

16. De ontginningsziekte. De 2e afdeeling van het Puijksland-

bouwproefstation te Groningen geeft eene studie over ,,Bodem-

ziekten" uit; in de 3e aflevering daarvan behandelen deHeeren
C. Meijer en J. Hudig de ,, Ontginningsziekte". Deze ziekte

was reeds aan Dr. G. A. Venema bekend, die ervan spreekt in

zijn werkje over ,,De hooge venen en het veenbranden" (1855);

maar Prof. J. Elema, Rijkslandbouwconsulent van Drente,

heeft haar het eerst duidelijk gesignaleerd en benaamd in zijn

artikel in het ,,Drentsch Landbouwblad" van 5 Aug. 1920,

getiteld: , .Ziekte in de haver op heideveld-ontginningen". Zij

treedt voornamelijk op ontginningen op, en wel in hoofdzaak

daar, waar men eene sterk humeuze struktuurlooze zwarte stof

aantreft, die ,,heideveen" kan genoemd worden, en welke bij

de ontginning door de bouwvoor is verwerkt. Deze laag wordt

in het Westerkwartier van Groningen ,,pikplaag", in Wester-

wolde ,,gliede", elders ,,smeerlaag" genoemd. Soms treedt de
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ziekte in de eerste beide jaren van de ontginning niet op, totdat

op eens de zieke plekken zich beginnen af te teekeneia, wanneer

de aanvankelijk diep ondergeploegde plag weer naar boven ge-

werkt en met de bouwlaag gemengd wordt. In verreweg de

meeste gevallen krijgt men den indruk, dat de zware, zure heide-

humus de kwaal tevoorschijn roept. Wanneer deze ontbreekt,

zooals op goede ,,bonte gronden", wordt de ziekte niet waar-

genomen. Soms vindt men op ontginningen plekjes, diebijna

geheel uit zulk veen bestaan; deze zijn dan ook het ergst ziek.

Op sterk loodzand houdenden grond en op dalgronden, waar
,,turfmot" — n.l. de resten van de zware droge turf, die op het

vekl heeft gestaan— voorkomt, ziet men soms dezelfde of soort-

gelijke verschijnselen.

De ziekte vertoont zich vooral bij haver en rogge, maar ook

bij aardappelen.

Als de ziekte erg optreedt en de planten reeds in zeer jeugdigen

staat worden aangetast, doen zich bij haver de volgende verschijn-

selen voor. Het gewas staat goed; als de planten bijv. 4 bladeren

hebben, ziet men — vooral bij warm, droog weer — plotseling

geelgrijze vlekken in het gewas komen. Een dag later hebben

de bladeren op de zieke plekken geelwitte dorre punten gekregen.

Die punten worden weldra grooter en bijna geheel wit van kleur.

Overigens zijn de planten soms vrij groen, soms geelgroen of

geel gestreept. Bij regen herstelt zich het gewas eenigszins;

soms sterft het geheel af, soms worden nog pluimen gevormd,

die dan looze of zeer lichte korrels bevatten; de kafjes zijn

dikwijls wit. De halm vormt lichte nieuwe zijhalmpjes. Bij het

afrijpen blijft het stroo langen tijd vuilgroen van kleur en wordt

eindelijk bruin. ,De bovenste leden der halmen zijn niet uitge-

groeid, terwijl de bladeren, die ze dragen, normaal zijn.

Als de ziekte minder hevig is en later optreedt, groeit de haver

tot het ,,schieten" normaal, maar daarna schiet het gewas niet

op. De bovenste halmleden groeien niet uit. Het rijpen geschiedt

op dezelfde wijze als boven werd beschreven. De korrels zijn loos

of zeer licht. De stoppel loopt weer uit. —
Bij de rogge kan het gewas, wanneer de gezonde planten gaan

groeien, op de zieke plekken gaan wegsterven zonder bepaalde

ziekteverschijnselen te vertoonen. Dit verschijnsel doet zich

voor op plekken, waar de bodem zeer rijk is aan zwart heideveen.

Het kan echter ook zijn, dat in April, wanneer de groei op

de gezonde gedeelten van den akker flink inzet, op de zieke

plekken de roggeplanten witte punten aan de bladeren krijgen,

terwijl zij veel te kort blijven doordat de bovenste leden van den

halm weinig groeien. Of de rogge blijft kort zonder duidelijke
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ziekteverschijnselen te vertoonen, terwijl wel aren zicli vormen,
die echter geheel of gedeeltelijk loos zijn, terwijl het korrelge-

wicht zeer laag blijft.

Aardappelen en gras willen op zeer zieke plekken niet groeien

en blijven dus klein, zonder echter typische ziekteverschijnselen

te vertoonen.

Wat het tegengaan der ziekte betreft, zij opgemerkt dat men
er zorg voor moet dragen, dat de schadelijke zwarte veenstof

niet door de bouwvoor wordt gemengd; zij moet goed met zand
worden bedekt of zoo diep mogelijk worden ondergespit of

ondergeploegd. Daar zij toch bij latere grondbewerking met de

bouwlaag wordt gemengd, vertoont zich de ziekte gewoonlijk

niet in de eerste paar jaren, maar pas daarna. De aanwending
van stadscompost is gebleken, den zieken grond weer gezond te

kunnen maken. Men kan ze in hoeveelheden van 30 tot 60 ton

per H. A. aanwenden, al naar den ziektegraad, m.a.w. al naar

de hoeveelheid schadelijk veen of soortgelijke stoffen, die in

de bouwvoor aanwezig zijn. Na de compostbemesting verbouwe
men een of twee jaren aardappelen, aleer men weer de meer
gevoelige gewassen (rogge of haver) gaat telen. De compost-

bemesting behoeft in den regel slechts eenmaal plaats te hebben.

Stalmest helpt niet.

Ook zonder compostbemesting verliest de zwarte humus op

den duur, na 10 of 12 jaar, zijnen aard; de zieke grond wordt

dus langzaam aan van zelf gezond.

J. RiTZEMA Bos.

MEDEDEELING VAN DEN PENNINGMEESTER

De Penningmeester geeft gaarne aan de leden de

geiegenheid om hunne contributie a f 3.— voor 1923

voor 1 Maart a.s. te storten (kosten 5 cents) of over

te schrijven (kosten nihil) op zijne postrekening No. 6972,

kantoor Dieren. Na dien datum zal per postkwitantie

h f 3.20 over het bedrag beschikt worden.

H. J. Calkoen.
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OVER EMELTEN
(Vervolg.)

HOOFDSTUK III.

TIPULA PALUDOSA (MEIG). (dE LANGPOOT, WIER NAKOMELING-
SCHAP HERHAALDELIJK SCHADE VEROORZAAKT).

De vliegtijd.

In 1920 waren, ongeveer 25 Augustus, de meeste emelten ver-

popt. De muggen waren daarmee overeenkomend in de eerste

helft van September het talrijkst — het popstadium duurt

8 a 14 dagen — .Begin Augustus zag ik ook al paludosas, medio
Augustus waren ze al niet zeldzaam meer, maar voor 't verwek-

ken van emeltenplagen hadden deze weinige dieren geen be-

teekenis.

Na midden September namen de dieren snel in aantal af.

In 1921 — een buitengewoon droog jaar — vlogen de dieren

volgens Elze duidelijk later. Het drukst vlogen de dieren van
18—25 September. In de eerste week van October waren er ook
nog enkele exemplaren. Een berichtgever uit Hupsel (Groenlo)
meldde, dat in de 3e en 4e week van September het drukst werd
gevlogen.

In 1922, toen er bijzonder weinig muggen waren, was de hoofd-

vliegtijd van 30 Aug.—10 Sept. Op 23 Augustus werden op
Lactaria nog in 't geheel geen muggen waargenomen.

De mug.

Tipula paludosa is een groote mug. Het lichaam is grauw, soms
roestkleurig.De vleugels ziin grauw met een bruin tintje. Langs

den voorrand der vleugels loopt eenbruinachtige streep, terwijl

I



34

onder deze streep een min of meer duidelijke witte streep

zichtbaar is.

Het achterlijf der wijfjes is spits, dat der mannetjes is stomp.

Men krijgt den indruk, dat er veel meer mannetjes zijn dan
wijfjes, bijv. 1 op 20, dit komt doordat de mannetjes zich vee^

meer bewegen. Elze kreeg uit 68 poppen, 48 mannetjes en 20

wijfjes. Dat is ongeveer 5 op 2. Del Guercio (6) meent 4 of 3

mannetjes op 2 wijfjes.

De dieren zitten in het gras of vliegen, laag langs den grond,

been en weer. Bij warm weer vliegen ze meer dan bij koel weer;

vooral de wijfjes worden bij koel weer onbewegelijk. De dieren

vliegen gaarne op zwoele avonden, ze vliegen dan nog in vol-

slagen duisternis en komen op het licht van een lantaarn aan.

Later in den nacht als het koeler wordt, zijn ze onbewegelijk.

Betrekkelijk laat in den morgen worden ze weer actief, de wijfjes

later dan de mannetjes. In 't eind van Augustus—September

bewegen zich de wijfjes voor 9 uur 's ochtends weinig. Op koele,

mistige dagen komen de wijfjes nog veel later in actie, soms zelfs

den geheelen dag niet. Mannetjes bewegen zich steeds wel een

weinig.

Het been en weer vliegen der dieren wordt beperkt door den
wind. Bij eenigszins krachtigen wind worden de dieren bij

ieder opvliegen een paar meter meegevoerd. Bij warm weer

kunnen ze eenigszins tegen den wind in. De wind wordt den
dieren soms noodlottig, Patterson zag dat ze bij massa's in

zee omkwamen.
Er is langs slootkanten gewoonlijk een ophooping van lang-

pooten, omdat de daar aanwezige ruigte (russchen, heide) een

prachtige schuilplaats biedt, misschien ook wel om de vochtig-

heid, waaraan de dieren hun dorst kunnen lesschen ; zij drinken

n.l. gaarne, doch gebruiken bijkans geen voedsel; bloemen-

bezoek werd dan ook niet waargenomen. De dieren leven niet

in zwermen; er zijn eenige onduidelijke aanwijzingen, dat in

abnormale gevallen wel zwermen optreden.

Als het wijfje de pophuid verlaten heeft, en een zoekend

mannetje vindt haar, dan treedt direct paring in. Bij de copulatie

bevinden zich de lichamen in elkaars verlengde. De copulaties

duren van meerdere minuten tot eenige uren. Direct na de

copulatie, als de temperatuur hoog genoeg is, begint het wijfje

eieren te leggen. De eieren zijn bij de geboorte van het wijfje

geheel volgroeid aanwezig en behoeven slechts bevrucht te

worden. Het aantal is ruim 400. De zwarte, metaalglanzende

eieren zijn kippenei-vormig, doch in 't midden weinig dikker

dan aan de einden. Ze zijn 1 m.m. lang en 0,3 m.m. dik.
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Behalve deze eieren bevinden zich in het achterlijf eenige

witte niet volgroeide eieren, die m.i. ook niet volwassen worden.

Het eieren leggen geschiedt aldus: het wijfje loopt of vliegt

laag langs den grond, totdat het een kaal plekje vindt in het gras

en halt maakt. Het achterlijf hangt verticaal, het borststuk

maakt een hoek met dit achterlijf. Het lichaam veert nu op

de pooten op en neer, waardoor de punt van het achterlijf op

den grond bonst en wel op verschillende plaatsen, want het dier

heeft niet zooveel macht over deze beweging, dat het de punt

van het lichaam steeds op dezelfde plaats kan doen neerkomen.

Is een week plekje gevonden, dan houdt het bonzenop,het dier

gaat nu op de punt van het achterlijf leunen en doet duidelijke

pogingen deze punt in den grond te dringen. Dan blijft het dier

eenige oogenblikken onbewegelijk zitten, terwijl men aan de

contracties van het achterlijf kan zien, wanneer een ei wordt

afgezet.

Het aantal eieren, dat op een plek gelegd wordt, is afwisselend,

zoo ongeveer van 2 tot 6. Dan loopt of vliegt het dier verder en

begint opnieuw eerst te „bonzen", dan te „leunen" en ver-

volgens eieren te leggen. Dit gaat onvermoeid voort, als de

temperatuur maar hoog genoeg is; kleine rustpoozen wisselen

het eieren leggen af, terwijl ook vaak copulaties plaats hebben.

Rennie (12) nam in het laboratorium waar, dat in de eerste

2 dagen het wijfje zeer veel eieren afzet, wat afgewisseld wordt

door herhaalde copulaties. Na den 4en dag nam Rennie geen

copulaties meer waar. Het dier had haar voortplantingsfunctie

verricht en leefde nog 7 dagen. In de natuur zal het tijdsverloop,

waarin de eieren worden afgezet dikwijls langer zijn, daar bij

koel weer geen eieren worden gelegd.

De beschreven wijze van eieren leggen kan niet worden toe-

gepast op een land met dichte zoden, vermoedelijk laten de

dieren zich in zulke gevallen zoo diep mogelijk in het gras

wegzinken en zetten daar hun eieren af, zoodat deze op den grond

en aan de planten komen te liggen.

Zeker weet men dat niet, omdat men het niet kan waarnemen,

maar de drang om eieren te leggen is soms hevig, zoodat men wel

moet aannemen, dat de mug geen tijd heeft om de enkele kale

plekjes in een goede weide op te zoeken, of het terrein te verlaten.

Nu is het merkwaardig, dat men in den practischen landbouw

ondervonden heeft, dat grasland met een dichte zode minder

van emelten heeft te lijden dan grasland, met een holle zode.

Volgens het voorgaande zou dan in weiden met dichte zode

de 2e methode van eieren leggen toegepast moeten worden, een

methode, die blijkbaar minder goed is. De heer Leppink,
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landbouw-onderwijzer te Eibergen, heeft deze veronderstelling

reeds geuit (Koeslag, 1912).

Ik heb getracht door proeven lets omtrent deze zaak te weten
te komen, doch tot nu toe zijn deze proeven mislukt.

De eieren.

Deze zijn reeds beschreven. Op 8 Sept. werden van een mug
een honderdtal eieren verkregen, na 18 dagen op 26 Sept. kwamen
de emelten uit het ei, (zie fig. F), gedurende 27 en 28 Sept.

werden er ook nog emelten geboren, tot zelfs in den voormiddag
van 29 Sept. toe. ^) Bij het uitkomen der eieren barst heteiaan

een der einden met een overlangsch spleetje open. De emelten

komen soms met het achterlijf, dan weer met den kop uit het

ei (zie fig. F).

De emelten.

De emelten van Tipula paludosa. Zij zijn het, die dikwijls in

massa's in de weiden leven en daar groote schade doen.

De pas geboren emelt heeft een wit-geelachtige kleur. Zij

lijkt in hoofdzaak reeds op een volwassen emelt. Het kaakkapsel

is flink ontwikkeld. De beide zijwaartsche huidplooien bij den
anus zijn zeer duidelijk. Het stigmavlak is echter anders ge-

vormd dan bij de oudere larven (zie fig. C).

De emelt, die aanvankelijk 2.7 m.m. lang is, groeit in de eerste

dagen zeer snel (zie fig. G). Ze kan direct van levende wortels

leven. Na :^ 20 dagen (meestal zal de eerste vervelling in

October vallea) als de emelt 8 m.m. lang is geworden, heeft de

eerste vervelling plaats. Onder ongunstige omstandigheden
(door weinig voedsel en lage temperatuur) had deze vervelling

plaats na + 35 dagen (na 1 Nov.). Na deze eerste vervelling

heeft het stigmav\a,k vrijwel zijn definitieven vorm gekregen,

alleen komen na de 2e vervelling, die bij emelten geboren op

26 Sept. in de tweede helft van November viel, de buitenste

der 4 bovenste uitsteeksels nog lets steiler op het lichaam te

staan.

Rennie (13) stelde vast, dat in de eerste levensweken een

groote sterfte plaats vond. Vooral droogte was schadelijk. We
zagen daarvan twee bewijzen in de natuur.

le. Door den drogen herfst van 1920 — na 8 Sept. regende

1) De eieren •werden in een uur afgezet, onder gelijke omstandig-
heden bewaard, terwijl merkwaardigerwija het uitkomen vrij sterk
uiteenloopt.
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het niet tot in December — was het aantal emelten in het

voorjaar van 1921 opvallend gering.

2e. Door den drogen herfst van 1921 was het aantal emelten

in 1922 nog dnidelijk verminderd.

Van Novembei' tot Maart waren we niet in de gelegenheid emelten
in de vrije natuur waar te nemen. Het is niet zeker, of ze in den
winter dieper in den grond gaan. Gedurende een Deceinber-maand
zonder vorst, groeiden emelten buiten (in gevangenschap) nog flink

van ± 23 m.m. tot ± 28 m.m.

Rennie vond in November en in de eerste helft van December
emelten, die max. 20 m.M. maten, aan 't eind van den winter

vond hij nogal verschil in grootte. Elze vond, dat de dieren

in Maart (1921) van 12—20 m.M. maten. Men moet aannemen,
dat de dieren in verschillende grootte den winter kunnen door-

komen. Ze zijn grooter naarmate de herfst zachter geweest is.

In 't algemeen zal de groei van medio December tot begin

Maart vrijwel nul zijn, daar dat de koudste maanden zijn. ^)

Droogte, —- die groote sterfte veroorzaakt — houdt tevens de

ontwikkeling van de overlevende tegen.

In den herfst, evenals in het voorjaar leven de emelten zeer

oppervlakkig in den grond; of ze gedurende den winter dieper

gaan is niet bekend.

In den winter kunnen emelten zeer goed tegen vorst; over-

strooming doodt de dieren niet. ^)

Soms groeien de emelten zeer snel. Rennie vond bij zijn

kweekproeven, dat in September geboren emelten op 1 November
reeds 30 a 35 m.m. lang waren, dat is bijna de voile lengte, die

emelten krijgen. Ze waren echter nog dun.

Als voorbeeld van de ontwikkeling van een emelt het volgende :

Ik vond op 1 November een emelt, die 6 m.m. lang was, het dier

was afkomstig van een ei, dat op i 20 September gelegd moest

zijn, op 1 December mat het dier 13 m.m., op 13 Februari

25 m.m., op 13 Maart 40 m.m., op 4 April 45 m.m., op 25 April

werd het dier geelachtig, op 8 Mei ging dit voort, terwijl de oranje-

achtige „klieren" bij den middenmaag zichtbaar werden, op 22 Mei

was het dier onveranderd en stierf eenige dagen later tengevolge

van abnormale hitte ^). Juist op 22 Mei vond ik buiten een onge-

1) De heer TJ, M. de Jong, directeur van Lactaria, kon soms in

Februari reeds aan de weiden zien, dat ze door emelten werden aan-
getast. De Stengels van de klaverplanten werden van hun blaadjes
beroofd en lagen als een net- en vlechtwerk over den grond. (Jaar-

boekje 191G v. d. Alg. Bond van Vereen. van Oud-leerlingen van
Inr. voor Landbouwonderwijs).

2) De heer IJ. M. de Jong vond in Februari emelten, die door
ijs waren omringd, na ontdooiing bij den kachel bleken de dieren vol

-

komen gezond.
3) Het dier zou naar sohatting in Juli een mug hebben opgeleverd
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veer even oude emelt, die echter nog slechts 25 m.m. lang was en
die omstreeks medio September een mug opleverde. Dat de
eerste emelt zooveel sneller gegroeid was,, lag aan de gunstiger

temperatuur. waaraan het dier in den winter was blootgesteld

geweest.

In Maart bij het stijgen der temperatuur leven de emelten
weer op. In 1921 waren de dierenop 5 Maart reeds actief (Februari

was bijzonder mooi geweest), terwijl in 1920 de dieren op
20 Maart reeds in massa's in greppels werden gevangen.
Thans komen de beide belangrijkste maanden (Maart, April)

wat emeltenschade aangaat. Zeker eten de emelten ook reeds

in den herfst aan levende planten, doch daar ze dan nog weinig

eten en bet gras bovendien begint af te sterven, ziet men van
beschadiging in den herfst weinig.

De emelten zitten in het voorjaar zeer oppervlakkig in het

grasland; vaak zitten ze zelfs niet eens in den grond, maar op
den grond als een haas op zijn leger, met dit verschil, dat de

haas van boven geen plantenbedekking heeft, terwijl de emelt

wel door plantendeelen bedekt is (zie fig. B).

Men kan de gedragingen van het dier in den grond niet waar-

nemen. Als men een emelt vindt, ziet men slechts een moment
van zijn leven, als men echter zeer veel emelten vindt. kan men
door combinatie vazi al de waargenomen momenten wel een

denkbeeld krijgen van het gedrag der emelten.

Het volgende is een schets van de levenswijze dezer dieren,

die niet veel van de werkelijkheid zal afwijken. Het dier tast

met zijn kop rond (het lichaam blijft op de plaats), voelt overal

aan, versmaadt bij v. zand en eet plantendeelen. Als het dier

geen geschikt voedsel meer vindt, wroet de emelt bijv. 1 cm.
verder: de kaken zijn geschikt om den grond los te maken, de

spieren duwen daarna den kop vooruit. AJweer is er een heel

terrein beschikbaar geworden voor het zoeken van voedsel.

Een nest, of lets van dien aard, heeft de emelt niet, soms
blijft hij echter langer op een plaats, getuige de vele excre-

menten, die men wel op een plek ziet, mogelijk is dit echter

abnormaal.
Nu en dan krijgt de emelt treklust, evenals bijv. grazend vee

om onbekende redenen zich soms een heel eind verplaatst.

Om zich over grootere afstanden door de aarde been te ver-

plaatsen, is voor een emelt lastig. Verplaatsingen van eenige

beteekenis hebben dan ook over den grond plaats. Dit gebeurt

alleen 's nachts. Lang niet alle emelten komen in een nacht

boven den grond. Een enkelen maal vergissen zich de emelten
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in den tijd, zoo ziet men 's morgens cm 8 uur nog wel eens dieren

kruipen. ^)

Na begin Mei gaan de emelten dieper in den grond (zie fig. E).

Waarom gaan ze dieper ? Ik geloof , dat het omstreeks 1 Mei
voor de emelten onherbergzaam wordt in het allerbovenste

laagje.Het is daar te droog. Als het regent wordt het bovenste

laagje wel geschikt als woonplaats, doch als het eenige uren

droogt, is het alweer ongeschikt. Voor geregelde woonplaats

deugt het bovenste laagje niet meer. In April en daarvoor is

het geheel anders, dan is de opdroging lang zoo snel niet en is

de grondwaterstand ook nog hooger, zoodat de capillaire op-

stijging van het water grooter is.

Later heb ik bij Geebig (7) een methode gevonden om
emelten uit de zoden te krijgen, welke methode de gegeven
beschouwing steiint.

In Mei, Juni, Juli en Augustus ziet men de dieren in gangetjes,

zooals ze in fig. E zijn afgebeeld. Deze gangetjes zijn zeer doel-

matig, want le zijn de dieren er in een vochtige omgeving en
2e staan ze met het bovenste laagje in verbinding, waar zich het

meeste voedsel bevindt.

De gangetjes zijn ongeveer 5 cm. diep.

Tegelijk met het dalen der emelten neemt ook de horizontale

verplaatsing aanzienlijk af, zooals straks zal worden aangetoond.

Medegedeeld is, dat de grootere verplaatsingen van de emelten
steeds over den grond gebe uren, de oppervlakte van den grond
wordt begin Mei te droog voor die verplaatsingen. Regent het

echter dan neemt de horizontale beweging toe. om echter

spoedig weer snel af te nemen.
Terwijl droogte in den herfst groote sterfte onder de jonge

«melten veroorzaakt en ook de emelten achterlijk doet blijven

— in 't voorjaar van 1921 waren de emelten kleiner dan in 't voor-

jaar van 1920 — is droogte in Mei, Juni en Juli niet zeerschade-

lijk, hoewel emelten steeds droge plaatsen vermijden, zooals

juist verteld is. In het zeer droge jaar 1921 vond ELZE,datde
dieren in Mei en Juni flink groeiden, terwijl ook later de ont-

wikkeling geregeld doorging, wat vooral aan 't groeiend vet-

lichaam was te zien. Eigenaardig is, dat de weiden gedurende

Mei, Juni en Juli zich langzamer of sneller herstellen, ofschoon de

emelten nog aanwezig zijn. Wel neemt het aantal der emelten af

(zie volgende hoofdstuk) ; de hoofdoorzaak van het zich herstel-

len der weiden moet aan den snelleren groei der planten worden
toegeschreven en 2e aan de geringere verplaatsing der emelten.

1) De dieren zijn sloom. Boven den grond kunnen ze echter vrij

.snel kruipen.
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waardoor wel enkele planten sterk worden beschadigd, doch
minder uitstoelingsknoopen worden doorgevreten.

De emelten, die op bouwland leven, zitten meestal in land,

dat in 't voorjaar bezaaid is. Dit komt, omdat land voor najaars-

zaai bestemd, ten tijde van het vliegen der muggen geploegd is

en op geploegd land leggen de muggen geen eieren. De dieren

zitten op bouwland in den grond: zaten ze als een haas op zijn

leger, dan zouden ze hier veel te veel in 't licht zitten. Heeft

men land gerold, dan ontstaan door het wroeten der emelten
vlak onder de oppervlakte, veel kluitjes. Het is aan te nemen, dat

de dieren hier meer kruipen dan op weiland, in verband met de
geringere hoeveelheid voedsel in 't bovenste laagje aanwezig.

Op gescheurd weiland hoopen zich de emelten op onder de zoden,

die op het land liggen, d.w.z. ontmoet een emelt bij zijn kruipen
zoo'n zode dan blijft hij er onder zitten, omdat daar veel voedsel

aanwezig is. Ook hier dalen de emelten omstreeks begin Mei

(5 a 8 cm. diep).

Het dier moet thans in een klein rayon zijn voedsel vinden,

dit gaat op weiland zeer wel, doch is op bouwland met zomer-
vruchten bezwaarlijk. Ik geloof dat de emelten onrustig worden
en bij regenachtige nachten, als verplaatsing over het opper-

vlak mogelijk is, trachten te vluchten. Er zijn ook aanwijzingen

voor, dat op gescheurd weiland de emelten in de ondergeploegde

zode verdwijnen (P. Desoil meldt dat). Zelf heb ik te weinig

emeltenschade op bouwland waargenomen, om het gedrag der

dieren te kunnen vaststellen, doch onrust heb ik in de critieke

eerste helft van Mei waargenomen.
Aan 't eind van Augustus verpoppen de emelten in haar

gangetjes, werken zich na 8 of 14 dagen naar boven, waarna de
mug te voorschijn komt.

De verplaatsing der emelten in het voorjaar op weiden.

Het is de vraag, of de emelten zich veel verplaatsen. Dit is

belangrijk met het oog op haar bestrijding met de greppel-

methode, waarover later. Zeer ver verplaatsen de emelten zich

zeker niet, daar plaatselijke ophoopingen van deze dieren blijven

bestaan. Kropen de dieren ver — dit zou in alle richtingen ge-

beuren — dan zouden de emelten spoedig op die plaatsen veel

minder talrijk moeten zijn.

Een denkbeeld over de verplaatsingen der emelten heb ik

aldus gekregen:

In een dicht met emelten bezet terrein werden twee evenwijdige

greppels gegraven — lang 30 M. — aan de einden werden twee
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dwarsgreppeltjes gegraven — lang 5 M. — zoodat een terreintje

van 5 X 30 = 150 M^. omgeven was door greppels. In deze

greppels werden kuiltjes gemaakt. Eerst vallen de emelten in

de greppels, verplaatsen zich door de greppels naar de kuiltjes

en kunnen dan geteld of gewogen worden.

Greppels gemaakt 16 April.

Van 16—19 April mooi, eenigszins vochtig voorjaarsweer.

Groote verplaatsing der emelten.

Eerste waarneming 19 April:

De eene lange greppel, alle kuiltjes: ± 6000 emelten.

De andere lange greppel, alle kuiltjes: ± 5500 emelten.

In de zijgreppels werd weinig gevangen.

Tweede waarneming 23 April (van 19 April —23 April

stralingsweer)

:

De eene lange greppel: i 4000 emelten.

De andere lange greppel : ± 2500 emelten.

Derde waarneming 28 April:

23—28 April: Koud, guur, regenbuien.

De eene lange greppel: i 1900 emelten.

De andere lange greppel: ± 1600 emelten.

Ofschoon het goed weer was voor de verplaatsing der emelten,

is de vangst geringer. Dit komt door de groote vochtigheid,

waardoor de wanden der kuiltjes kleven en de dieren deze kuil-

tjes kunnen verlaten. Een kuiltje bevatte op 26 April 300 emel-

ten, op 28 April (zonder dat dit kuiltje was geledigd) slechts

100 emelten.

Door den zeer regenachtigen 27en April, was het aantal ver-

minderd met 200 -f het aantal emelten, dat er in 2 x 24 uur nog

bijgekomen moet zijn.

Vierde waarneming op 3 Mei

:

Van 26—30 April koud, vochtig weer. 1 Mei en volgende warm.

De eene lange greppel: ± 1500 emelten.

De andere lange greppel: ± 2500 emelten.

Vijfde waarneming op 5 Mei : warm, zonnig weer, toenemende

opdroging van den grond.

De eene lange greppel: i 1^0 emelten.

De andere lange greppel: d= 150 emelten.

Zesde waarneming op 6 Mei : Toenemende opdroging.

De eene lange greppel: i 100 emelten.

De andere lange greppel: ± 100 emelten.

Toen werden de waarnemingen gestaakt, daar de verplaatsing

zeer verminderde. wat mij ook bij nieuw aangelegde greppels in

flink door emelten bezet land bleek. Toch vangt men de geheele

maand Mei nog wel emelten.
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In 't geheel werden dus 25000 emelten gevangen, met ver-

waarloozing van de zijgreppels, waarin weinig gevangen werd.

Nu waren er evenwijdig aan de lange greppels op 5 M. afstand

andere greppels, hieiuit volgt, dat men kan aannemen, dat

de helft van de 25000 emelten van de 150 M^. gekomen is,

terwijl de andere helft van buiten deze 150 M^. gekomen is.

—-Van 16 April tot 6 Mei werd naar schatting 60 % van het oor-

spronkelijk aantal aanwezige emelten gevangen. Dat is voldoende

om de schade van een emeltenplaag reeds bijzonder sterk te

verminderen. ^)

In 1921 werden deze proeven te Hupsel en te Baarle-
Nassau herhaald (Elze). De lange greppels waren te Hupsel
lang 15 M., de korte 5 M.

27 April 950 emelten

28
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We kunnen zeggen: graaft men evenwijdige greppels op 5 M.

afstand van elkaar, zonder dwarsgreppels, en doet men dit medio

April, dan vangt men in de 2e heljt van April 60 % van de emelten.

Graaft rnen deze greppels echter pas begin Mei dan vangt men

15 % van de emelten in de eerste heljt van Mei. ^)

Hooge waarde hebben deze cijfers iiiet, daar het vaststellen

van de hoeveelheden emelten voor en na de proef zeer lastig is

en daardoor onnauwkeurig is geschied. Toch zijn de cijfers

betrouwbaar genoeg om een denkbeeld van de gevangen hoe-

veelheden te geven.

HOOFDSTUK IV.

OVER FACTOREN, DIE INVLOED HEBBEN OP HET AANTAL EMELTEN.

Klimatologische factoren,

1. Tipula paludosa legt meer dan 400 eieren, die voor een

zeer groot gedeelte kiemvermogen hebben. Of er buiten veel

eieren te loor gaan, is niet bekend.

Men moet aannemen, dat de jonge emelt gevoelig is voor de

uitwendige omstandigheden. Vooral droogte is zeer nadeelig.

De zeer groote droogte van den herfst 1920 heerschte over

het geheele land ; daarom zou men veronderstellen, dat ook overal

de emelten — voor een groot deel althans — gedood zouden zijn.

In 't algemeen bleek, dat er in 1921 dan ook inderdaad zeer

weinig emelten waren, doch merkwaardigerwijs waren op enkele

lage terreinen nog talrijke emelten aanwezig. Speciaal waren op

een weide op 't Zwarte Water bij Gemert nog veel emelten

te vinden. De weide was de laagste uit de geheele omgeving, die

toch reeds laag en vochthoudend is (Elze).

Door den vrij natten zomer van 1920 — speciaal door de

regenperiode van 19 Augustus tot 8 September — had zich dus

blijkbaar zooveel vocht op dit terrein verzameld, dat de emelten

er gedurende de droogte van 8 Sept. tot December konden leven.

Het feit, dat de weken lange droogte de emelten niet deerde

— zij het dan ook op deze lage terreinen — geeft te denken.

Immers hoe gering moet dan wel de uitwerking der droogte zijn

in minder abnormaal droge herfsten!

Het kan echter zijn, dat de emelten maar gedurende een korte

periode, bijv. de eerste 4 weken, gevoelig voor droogte zijn.

1) Het is natuuriijk gevvenscht de greppels vroegev te graven, bijv

medio Maart.
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Valt de droogte jiiist in gedurende het gevoelige stadium, dan
kan eenige weken droogte dezelfde uitwerking hebben als de
regenloosheid gedurende den geheelen herfst van 1920. In
dat geval zal ook in minder abnormale herfsten de droogte

een machtige factor zijn ter vermindering van het aantal

emelten.

2. Verder kan overstrooming voor de emelten noodlottig wor-
den. Daar overstrooming meestal alleen in den winter voorkomt,
zullen er weinig emelten door gedood worden. In het koude
seizoen zijn de levensfuncties dezer dieren zoo gedeprimeerd,
dat niet spoedig ademnood intreedt.

Ik zag een terrein, waarop in Januari en Februari eenijsbaan

geweest was en waarin niettemin emelten gevonden werden
(Maart). Later in "t voorjaar werkt onderwaterzetting wel doode-
lijk. Hoe warmer het is, hoe minder de emelten tegen onder-

waterzetting bestand zijn. Ik nam waar, dat emelten in Mei
spoedig uit een zode te voorschijn komen, als men deze onder-

dompelt. Del Guercio bracht emelten in koel drinkwater (in

April, in Italic) ; na 4: 5 dagen waren ze dood ; bracht hij ze in

water, dat door de zon verwarmd was dan trad de dood een
dag eerder in.

S. Onuki zette ongeveer begin April zaaibedden van rijst onder
water. De daarin aanwezige emelten verlieten binnen 36 uur
het terrein en kropen in den dijk (Japan).

3. Tenslotte zou ook storm en jilasregen voor het aantal

emelten van belang kunnen zijn.

Door storm worden de muggen uit elkaar gedreven. Daar de
ophooping van tipula's steeds plaatselijk is, is dit een voordeel.

Bovendien raken muggen te water en verdrinken of verliezen

pooten en blesseeren de vleugels. Zelfs kan het zware achterlijf

der wijfjes afbreken.

Plasregen daarentegen deert de muggen weinig. Noch na
een hevigen plasregen in Augustus 1920, noch na een bijzonder

zwaren regen in Juni 1922, konden geblesseerde muggen gevon-

den worden, tenminste niet in een beduidend aantal.

In Augustus kon dit worden nagegaan bij paludosa's, in Juni

bij de toen aanwezige inaculosa's en vernalis\

Dierlijke vijanden.

Eerst zullen eenige diersoorten genoemd worden, die van
minder beteekenis zijn voor het aantal emelten. Groote loop-

kevers en hun larven eten emelten. Meermalen zag ik, dat kleine

loopkevers niet door de emeltenhuid konden bijten.
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Jacht- of loopspinnen grijpen de muggen, en zuigen het ge-

spierde borststuk uit, terwijl het achterlijf niet wordt aange-

roerd. In spinnewebben worden, geloof ik, weinig muggen ge-

vangen.

Elze zag, datsteekvliegen muggen door 't borststuk uitzogen.

Ook allerlei vogels eten emelten (kieviten), terwijl ook de

muggen wel gegeten zullen worden.

Van de zoogdieren eten spitsmuizen emelten. Tauber vond
17 emelten in de maag van een spitsmuis.

Thans enkele diersoorten, die veel meer invloed hebben op
het aantal emelten.

le. Parasitisme op emelten door vliegenlarven. Beling vond
reeds, dat in het lichaam van emelten somslarven van parasiet-

vliegen leven.

BiENNiE (11) kweekte uit emelten vliegjes van de soort

Bucentis geniculata D. G. Hij vond geparasiteerde emelten in

Februari, kweekte de dieren op, ze bleven kleiner dan normaal.

Op 22 April leefden de emelten nog, doch waren zeer weinig

bewegelijk. Op 26 April waren de emelten dood, terwijl buiten

het lichaam 1 tot 3 verpopte larven lagen. Op 23 en 24 Mei
kwamen uit deze poppen de parasietvliegjes. De vliegjes zouden
veel bloemen bezoeken voor honing en stuifmeel.

LuTCHNiK vond eveneens parasitisme van vliegenlarven

op emelten.

Dit is dus algemeen in Europa.

In 1920 vond ik in April parasitisme van vliegjes op emelten.

De vliegenlarven verpopten direct buiten het emelten-lichaam.

Deze poppen kwamen na J^ 14dagenuit. Einde Juli vondikweer
poppen van dit vliegje. Dit was blijkbaar de 2e generatie.

Prof. Dr. J. C. H. de Meyere determineerde deze vliegjes

als Bucentes geniculata D. G. (vroeger genaamd : Siphona geni-

culata D. G.)

Elze bepaalde den omvang van het parasitisme in 1921.

In 't voorjaar waren 15 % der emelten geparasiteerd. De
parasieten verpopten einde Maart, terwijl 5 a 6 weken later

de vliegen te voorschijn kwamen i).

In Juli bleek, dat nogmaals 15 % van de toen aanwezige

emelten geparasiteerd waren. De verpopping der vliegenlarven

had plaats einde Juli. De pop-periode duurde 1 a 2 weken.

Van twee emelten door Elze levend afgezonderd — alle emelten

1) Mijn voorjaarspoppen kwamen reeds na 14 dagen uit, doch ik

had ze op een warme plaats bevvaard, terwijl Elze de poppen in een
koele kamer bewaarde.
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werden trouwens levend afgezonderd, daar de parasieten door
de huid zichtbaar waren — werden vliegjes verkregen, die

volgens Prof. De Meyere behoorden tot de soort Aphiochaeta
paludosa Wood. Er waren ook vrl. vliegen bij, die nog niet

eerder waren waargenomen. De soorten van dit geslacht leven

volgens Prof. De Meyere over 't algemeen saprophytisch

in doode insecten.

De andere in Juli verkregen vliegjes bleken weer tot de soort

Bucentes geniculata D. G. te behooren (of er althans nauw mee
verwant te zijn). De larven van dit vliegje leven ook in nacht-

vlinderrupsen.

2e. De mol. Elze kent veel beteekenis toe aan den mol als

factor ter voorkoming van een emeltenplaag. Meestal zijn n.l.

op ontginningen weinig moUen, de meeste emelten-plagen komen
dan ook op zulke terreinen voor.

Op een laag gedeelte van de Blaricumsche Meent — een
terrein, dat reeds zeer langen tijd grasland is geweest — waren
in 1920 zeer veel emelten. Juist op dit gedeelte, dat in den winter

herhaaldelijk door zeewater overstroomd wordt, waren geen
mollen.

Op vele ontginningen, vooral in Noord-Brabant, had zich

in 1921 een ander insect bijzonder vermeerderd. Het waren
larven van 'n mestkevertje (een Aphodiussoort), welke larven

buitengewoon talrijk aanwezig waren en pleksgewijs aan het

grasland schade veroorzaakten ^). Ook in 1922 waren deze larven

zeer talrijk.

Elze wil de sterke vermeerdering op ontginningen van twee
verschillende insecten, waarvan de larven beide in den grond

leven, toeschrijven aan een gemeenschappelijke oorzaak. Hij

meent, dat de afwezigheid van den mol zoo'n gemeenschappelijke

oorzaak is.

White (17) onderzocht den maaginhoud van vele mollen. Op
verschillende dagen in December en op 5 Februari werden
mollen gevangen op twee terreinen. In 87 van de 100 magen
(op ieder terrein werden 50 mollen gevangen) kwamen emelten

voor, in 92 magen waren regenwormen aanwezig, in 41 magen
kwamen ritnaalden voor. Het gemiddelde aantal aanwezige

emelten in een maag was 5,4. Het hoogste aantal 20. Men moet
aannemen, dat emelten zeer snel in de magen verteren, dus de

gevonden emelten waren korten tijd v66r de vangst gegrepen.

1) De schade van Aphodiuslarven is vrij onbeteekenend.
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3e. Spreeuwen. Dr. Tacke van het Bremer Moorversuchs-

station is bijzonder tevreden over de uitwerking, die spreeuwen

hadden, op het aantal emelten. De spreeuwen werden door het

aanbrengen van nestkastjes naar de geteisterde hoogveen-

streken gelokt. De heer Wolda, ornitholoog bij den Planten-

ziektenkundigen Dienst, meent, dat het aanbrengen van nest-

kastjes aan boomen, die langs de weiden staan, steeds voordeel

voor die weiden zal opleveren. Het aanbrengen van nestkastjes

in boomlooze streken heeft in ons land nog aiet veel succes

gehad, doch het is gewenscht de proeven te herhalen.

4e. Roeken en kraaien. In Maart, toen mijn waarnemingen
op Lactaria begonnen, waren veel gezelschapskraaien (roeken.

Corvus frugilegus L.), vermengd met zwarte kraaien [Corvus

corone L.) op de weiden. Overal zag men uit den grond getrok-

ken bosjes gras en mos ^).

In April zag men geen kraaien. Zij prefereerden toch blijk-

baar de pas geploegde en gezaaide velden. In Mei en Juni zag

ik de dieren weer op de weiden, dag aan dag kwamen ze opzetten

van den Maaskant (de bosschen van Geisteren), weldra waren
ze vergezeld van haar jongen, die ijverig werden gevoederd.

Diepe gaten (i 5 cm. diep) werden gemaakt om de emelten

te vangen. Na i 20 Juni waren de roeken en kraaien ver-

dwenen, toen gaven ze de voorkeur aan de gemaaide hooilan-

den en spoedig daarna aan de ontbloote bouwlanden.

Pas aan het eind van Augustus zag ik weer enkele kraaien

op de weiden.

De kraaien komen bepaald af op terreinen met emelten, want
in 1921 toen er op Lactaria weinig emelten waren, kwamen er

ook weinig kraaien, terwijl ze bij groote troepen aanwezig waren
op het emelten-terrein van het Zwarte Water. Elze meent,

dat ze aldaar in 1921 :^ 20 % van de aanwezige emelten ver-

nietigd hebben. Doch dit is wel een bijzonder geval, daar toen

slechts een zeldzaam terrein met emelten bezet was.

Verder kan men er op rekenen, dat de bonte kraai {Corvus

comix L.) den geheelen winter werkzaam is.

Geen der genoemde dieren, noch alle tezamen, kunnen een

bestaande emeltenplaag opheffen. Ze dragen er echter wel toe

bij, dat geen emeltenplagen ontstaan. Zij zijn belangrijke fac-

1) Trekkende spreeuwen halen 's voorjaars ook bosjes gras uit de
weiden bij hun zoeken naar emelten. Trekkende spreeuwen komen wel
op ontginningen, doch deze dieren broeden daar weinig.
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toren om het evenwicht in de natuur te handhaven en er

voor te zorgen, dat geen insectensoort zich bijzonder kan
uitbreiden.

Aantasting van emelten door tnicro-organismen. Ofschoon in de

literatuur wel een enkel woord over dit onderwerp te vinden is,

zijn de mededeelingen zeer onzeker. Del Gueecio meent, dat

in 1911 de emelten hevig door een bacterie waren aangetast.

Deze bacterien konden gelatine doen vervloeien. In het darm-
kanaal van emelten komen veel bacterien voor, en ookeenaantal
protozoen, dit is evenwel een algemeen voorkomend verschijnsel

bij dieren, zonder dat de dieren door deze micro-organismen

ten gronde gaan.

HOOFDSTUK V.

DE EMELTEIs VAX EEX LANDBOUWKTJNDIG STANDPUKT
BESCHOUWD. BESTRIJDIXG.

De grootste schade wordt geleden op weiden.

Weiden hebben veel meer van emelten te lijden dan bouwland.

Dit komt, doordat de langpootmuggen zeer gaarne haar eieren

afzetten in weiden — het instinct schijnt haar te zeggen, dat

haar nakomelingschap daar veel voedsel zal vinden. Men ziet

althans veel meer muggen op weiden dan op bouwland.

Hoe onkruidrijker (grasrijker) een aardappel- of koolrapenveld

is, hoe meer dit terrein op een weide gelijkt, en hoe meer kans

er isj dat de muggen daar haar eieren zullen leggen. Hetzelfde

kan gezegd worden van een onkruidrijk terrein in tuinen.

Is een rogge- of haverstoppel door ..opslag" en onkruid

zeer groengeworden, dan bestaat gevaar. Heeft men daarentegen

voor 20 Augustus dit land geploegd, dan kan men voorspellen.

dat de muggen er niet zullen leggen. De langpooten leggen

zeer ongaarne op land zonder plantendek, instinctmatig schijnen

zij te vreezen voor voedselgebrek van haar nakomelingschap.

Bovendien zijn langpooten niet op geploegde terreinen aan-

wezig, daar ze er voor zichzelf geen schuilplaats vinden en ... .

waar de muggen niet zijn, leggen ze ook niet.

Ook in serradella schijnen de muggen weinig te leggen. Ver-

moedelijk is dit gewas te dicht. Wel leggen de muggen gaarne

op een terrein met veel planten, doch te dicht moet het gewas

ook weer niet zijn. De hoUe weide-zode is het dorado. Een

geval kwam mij ter oore, dat muggen wel in serradella gelegd
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hadden, docli misschien was liet een hoi gewas geweest.

In het algemeen behoeft er weinig vrees te bestaan voor

emelten-schade op bouwland, want deze komt weinig voor. Ge-

heel anders is het met emeltenschade op gescheurd weiland,

die juist zeer veel voorkomt. Dit feit wordt veroorzaakt,

doordat dergelijke terreinen het jaar tevoren ten tijde van het

vliegen der muggen, weiden waren, dus een gezocht oord van
de muggen om haar eieren af te zetten.

Men hoort echter in verhouding veel meer van emeltenschade

op gescheurd weiland dan van emeltenschade op weiden. Dit

moet verklaard worden door aan te nemen, dat vaak kleinere

getallen emelten in de weiden aanwezig zijn, die daar geen eco-

nomische schade zuUen aanrichten, doch die, wanneeer men
scheurt, aande op te zaaien bouwlandgewassen wel economische

schade zuUen toebrengen.

In het laatste geval is de hoeveelheid voedsel in 't bovenste

laagje veel geringer dan op weiland, waardoor de opgezaaide

akkergewassen ten prooi van de emelten vallen.

Emeltenschade op gescheurd weiland is te voorkomen door

op het eind van Augustus te scheuren.De muggen leggen niet

op geploegd land.

De streken met de meeste emelten-schade. Dit zijn de streken,

waar veel heidevelden ontgonnen zijn tot weiland. Daar komen
soms zulke aantallen emelten in den grond voor, als men nooit

of zelden in andere streken aantreft.

De oorzaak hiervan is niet precies bekend. Ten eerste is het

evenwicht in de natuur in deze streken nog niet tot stand ge-

komen. Spreeuwen broeden er niet, mollen ontbreken bijna

geheel i).

Wanneeer men 4 mollen of minder op 1 H.A. brengt, moet dat

reeds een goede uitwerking hebben. Een groot bezwaar voor

het behoud van de mollen in de ontginningsweiden is de zeer

hooge grondwaterstand gedurende den winter. De laatste twee

jaren is de grondwaterstand echter bijzonder gedaald, zoodat

er misschien een zeer natte periode noodig is om het land weer

zoo drassig te maken, als het voor de droogte was. In elk geval

is er thans gelegenheid om het aantal mollen te vergrooten;

reeds het uitzetten van 1 mol per H.A. moet aangeraden worden.

1) Het verdient overweging mollen elders te vangen en de dieren

(elk afzonderlijk, in een kistje) te vervoeren naar de ontginningsweide.
Het is gewenscht regenwormen gedurende het vervoer toe te dienen,

terwijl dit vervoer o. i. niet meer dan 12 uur mag duren.
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Ten einde spreeuwen in ontginningsstreken te doen broeden,

is het ophangen van nestkasten aan te raden.

Wellicht zal het ook in „oude" streken in toenemende mate
noodig zijn zich bezig te bouden met bet biologisch evenwicbt
in de natuur. De menscb grijpt toch door de cultuur van de
gronden steeds meer in dat evenwicbt in.

De natuur zelf brengt bet evenwicbt vaak zeer langzaam tot

stand, de menscb kan misscbien bier en daar dit proces wat
versnellen. Er moeten kraaien, spreeuwen en mollen zijn:

niet te veel, maar ook niet te weinig!

Tocb geloof ik niet, dat bet ontbreken van verscbillende vijan-

den van de emelten de eenige oorzaak is van bet veelvuldig voor-

komen van deze dieren op ontginningsweiden.

Als tweede oorzaak van die veelvuldigbeid moet de bolle

zode der ontginningsweiden worden genoemd, waardoor bet

resultaat van bet eieren leggen zeer scbijnt te worden be-

vorderd. Vooral als de weiden in de sukkelperiode zijn, is de

zode hoi.

Het in goede conditie houden of ki'ijgen van de weide — in

sommige gevallen zal men tot scheuren moeten overgaan —
maakt, dat de zode dicht is, waardoor bet eieren leggen be-

moeilijkt wordt. Bovendien berstellen zicb goede weiden vee

sneller bij eventueelen emelten-vraat.

BESTRIJDING.

Zooals reeds is medegedeeld, moet men in den vliegtijd der

muggen (eind-Augustus—September) bet land zooveel mogelijk

gespit engeploegd bouden. Ten tweede moet gelet worden op bet

aantal kraaien, spreeuwen en mollen in de omgeving. Door bet

uitzetten van mollen en door bet opbangen van nestkastjes kan
bet aantal mollen en spreeuwen vergroot worden.

Verder verminderen alle maatregelen, die de weiden in

goede conditie kunnen brengen, de scbade van emelten.

Verdere maatregelen tegen de emelten zullen tbans besproken

worden. Wanneer men in een bepaald voorjaar emeltenscbade
constateert in bet land, weet tbans wel ieder, dat deze dieren niet

,,van zelf" daar gekomen zijn. Men weet, dat ze uit eieren

komen en dat deze eieren door muggen gelegd moeten zijn. Men
kan ecbter reeds in den vliegtijd der muggen eenig begrip krijgen

omtrent plaats en omvang van emelten-scbade in bet volgend

voorjaar. Als men in de laatste dagen van Augustus en in de

eerste 20 dagen van September dagelijks — de ervaring zal
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leeren, dat men dat volstrekt niet iederen dag behoeft te doen—
ziin land bezoekt, kan men de muggen zien. Als men bij iedere

twee stappen, die men doet, een mug ziet, is het zaak op te letten,

want het land wordt bedreigd. Het zien rondvliegen der muggen
is niet voldoende, het is gewenscht thans op het eieren leggen

der wijfjes te letten. Dit gebeurt als het voldoende warm is

;

op koele, mistige dagen daarom eerst in den namiddag, als

het zonnetje doorbreekt; op zonnige, zomersche dagen kan

men het eieren leggen der wiifjes op elk uur van den dag zien,

wellicht het best 's morgens van 10 tot 12 uur.

De eieren leggende wijfjes moeten het uitgangspunt van ons

verder handelen zijn. Ziet men op een bepaald terrein veel van
dergelijke wijfjes dan is het wenschelijk den volgenden morgen
dit terrein met een flink belasten sleep te bewerken; ook zou

men kunnen rollen, doch slepen is m. i. beter. Men kan daar zoo

vroeg mogelijk mee beginnen, terwijl het op zonnige dagen tot

8 a 9 uur kan worden voortgezet, op koele, mistige dagen

daarentegen kan men tot 12 uur en langer voortwerken. Op
de genoemde uren beginnen de wijfjes op te vliegen voor den

sleep — de mannetjes vliegen eerder op, doch dat is geen be-

zwaar, daar het om de wijfjes te doen is. Deze maatregel is alleen

aan te raden, als men werkelijk veel zwaar met eieren beladen

wijfjes gezien heeft.

Dit slepen of rollen kan ook nog in een ander geval geprobeerd

worden. Als men n.l. een terrein, dat 's voorjaars hevig door

emelten was aangetast in de hoofdverpoppingsperiode sleept

of rolt, zullen waarschijnlijk veel poppen beschadigd worden,

waardoor een belangrijke broedplaats der muggen gezuiverd

wordt. De hoofdverpoppingsperiode valt omstreeks einde Augus-

tus, doch moet in ieder geval worden vastgesteld door naar de

poppen te zoeken. Deze zijn op zulke terreinen bijzonder gemak-

kelijk te vinden.

Wil men in Engeland scheuren dan gooit men tevoren kalk

en kunstmest op het land, waardoor emeltenschade voorkomen
zou worden (Ormerod). In zijn algemeenheid is deze bewering

onjuist, het hangt er van af, wanneer men wil scheuren. Toch doet

ons deze Engelsche methode op de volgende gedachte komen. ^)

Het moet mogelijk geacht worden, dat de jaarlijksche kunst-

mest-bemesting (bijv. 500 K.G. slakkenmeel + 500 K.G. 20 %
kalizout) uitgestrooid tegen einde Augustus, de muggen van

het land verdrijft. Natuurlijk kan men dan niet alle weiden

1) In een andere publicatie vertelt miss Ormerod, dat ze eens kalk,

die niet heelemaal gebluscht was, dun nitstrooide op gras, waar veel

muggen aanwezig waren. Het had goede viitworking.
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bemesten, doch eenige kale weiden — juist de gevaarlijkste voor
het eieren leggen — kunnen dan wel tijdelijk gemist worden.
Het zout doet aan de weide geen schade, in de allerongunstige

gevallen kan het gras tijdelijk lets roodachtig worden. Als het

kalizout goed gemalen is en men zorgt er voor, dat bij de vulling

van het zaaivat geen zout gemorst wordt, kan het vee weer
in de wei gelaten worden, als het flink geregend heeft. ^) Deze
maatregel is alleen te beproeven, als men veel muggen op een
terrein gezien heeft.

Ook als men niet kan slepen (roUen) of den jaarlijkschen kunst-

mest uitstrooien, dan nog heeft het letten op het eieren leggen

der wijfjes veel nut. Men weet dan, welke weiden bedreigd worden.
Bij een vochtig najaar neemt het gevaar toe. In een zachten

herfst is het raadzaam eind November of December te zoeken
naar emelten op terreinen, waar men veel eieren leggende

wijfjes gezien heeft. De emelten zijn dan reeds tamelijk groot,

ongeveer 2 cm. lang. Bij koud herfstweer zijn de emelten
veel kleiner en kunnen daarom moeilijk in het najaar gevonden
worden. Men zal dan de aanwezigheid van emelten pas in Maart
kunnen vaststellen.

Hoe eerder men eventueel emelten in de weiden vindt, hoe
beter het is. Men kan dan maatregelen nemen: een verhooging

van de jaarlijksche slakkenmeel- en kaligift is aan te raden.

Het land komt daardoor in betere conditie. Verder is een gift

van 100 K.G. chili (eind Maart) nuttig. Het brengen van de

kippen (in een mobiel hok) naar het terrein, waar veel emelten
gevonden zijn, is bijzonder aan te bevelen. Voor landbouwers,

die geregeld met emelten hebben te kampen, is het aanschaffen

van een eenvoudig verplaatsbaar kippenhok zeker overweging
waard —]lMen moet den kippen korrelvoeder geven. ^)

Is een zode door emeltenvraat bijzonder slecht geworden, dan kan men
in April nog scheuren en :4; 10 Mei haver zaaien, welke bij vochtig wear
nog uitstekend kan worden. Ik zag daarvan een voorbeeld: men ploegde
eind April. Direct (den volgenden nacht) verschenen de emelten aan de
oppervlakte. Men zaaide haver omstreeks 10 Mei. Schade van emelten
werd niet ondervonden.

Dit is hoogst merkwaardig; had men n.l. 1 maand eerder geploegd
en gezaaid, dan was de haver totaal vernield geworden. In De Pebl
ineent men trouwens, dat men omstreeks 10 Mei een door emelten -ver-
nield bouwlandgewas kan herzaaien, zonder dat aan het 2e zaaisel
schade geleden wordt. Men meent in De Peel, dat de emelten dan ver-
popt zijn, doch dat is onjuist. Dat de emelten aan deze 2e zaai weinig
schade doen, moet worden toegeschreven:

^) Prof. J. Elema te Assen was zoo welwillend mij eenige practi-
sche raadgevingen hieromtrent te geven.

2) In Groningen heeft men verplaatsbare kippenhokken op sleden.
Deze hokken hebben schiiine wanden om te voorkomen, dat het vee
er tegen schuurt.
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a. aan den snelleren groei der planten;
b. aan het feit, dat in Mei de emelten zieh minder in horizontale

richting verplaatsen en daardoor wel een enkele plant sterk beschadigen,
doch minder planten doorknagen, zooals dat in Maart en April gebeurt;

c. aan andere oorzaken, die nog niet alle opgehelderd zijn.

Een bijzonder belangrijke bestrijclingsmethode zal thans

worden vermeld.Het is het maken van greppels met behiilp van

het grexjpelwiel, dat door den heer Ir. M. W. Polak van het

Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen ontworpen is.

Het was reeds lang bekend, dat emelten met behulp van grep-

pels gevangen kunnen worden. Het is wenschelijk in de greppels

kuiltjes te maken op afstanden van 10 a 15 M. De emelten vallen

in deze greppels, verplaatsen zieh door de greppels en vallen

tenslotte in de kuiltjes. De emelten kunnen de greppels of kuiltjes

niet verlaten, ze worden zwart, versuffen en sterven na eenige

dagen. Als het echter veel regent, worden de wanden der kuiltjes

kleverig — op leemhoudenden grond gebeurt dat eerder dan op

zandgrond — waardoor de nog niet suf geworden emelten de

kuiltjes verlaten. In gewone voorjaren is het m. i. niet noodig

de gevangen dieren nog eens door bijzondere maatregelen te

vernietigen, in natte voorjaren verdient het overweging bijv.

een handvol kalk in de kuiltjes te gooien.

Een groot bezwaar van de greppel-methode was het maken
der greppels Het goedkoopste was deze met een greppelploeg

te maken. Daar de greppels niet veel verder dan 5 M. uit elkaar

moeten liggen, kreeg men te veel greppels in het land en te veel

zoden op het land.

Het wegrijden van deze zoden is zeer tijdroovend. Het greppel-

wiel stelt nu in staat greppels te maken, die aan het land geen

schade doen, terwijl er ook geen zoden op dat land komen te

liggen. Verder kan men thans de greppels dichter bij elkaar

maken, bijv. op 2 M. afstand.

De heer Polak (10) schrijft^):

„Het gewenschte resultaat, om smalle geschikte greppeltjes

te maken, zonder grond boven te brengen, heb ik nu kunnen

bereiken, door een smal wiel (speciaal voor dit doel gegoten)

zoodanig onder een kar te plaatsen, dat het genoodzaakt wordt

een diep smal ivagenspoor in den grond te rijden. De kar moet zoo

zwaar belast zijn (bijv. met zakken), dat het greppelwiel vol-

1) Opgemerkt dient te worden, dat het greppelwiel als bestrijdings-

middel tegen emelten zijn bruikbaarheid nog moet bewijzen. Evenzoo
is het tronwens met de meeste der andere door mij genoemde bestrijdings-

methoden. Dat we toch deze methoden publiceeren, berust op de meening,

dat daardoor meerdere personen in staat worden gesteld proeven te

nemen, waardoor sneller ervaring verkregen wordt.
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doende wordt ingedrukt; te diep kan het niet wegzakken, daar

de wielen van de kar dit natuuiiijkbeletten (zie de foto's I). Met
het oog op het keeren en op den weg rijden is het wiel aan een
langen hefboom bevestigd, zoodat men het uit het werk kan
zetten : hierbij moet er op gerekend worden in den bodem van
de kar een gat te maken, om den hefboom door te laten. Op
Lactaria moest men in den regel de kar met ongeveer zes a

zevenhonderd K.G. belasten, zooals de heer Y. M. de Jong
(bedrijfsleider van Lactaria) mij opgaf.

Dit bedrag hangt echter in sterke mate af van den toestand

van den grond. Als deze nat en week is, kan men bijna zonder
belasting werken. De trekkracht is vrij hoog; bij een toestand

van den grond, waarbij zes a zevenhonderd K.G. belasting

noodig is, moeten twee paarden hard trekken i). Vermoedelijk is

hierin nog wel eenige verbetering te brengen ; niet alleen heeft

men het eenigszins in de hand de bewerking uit te voeren als

de grond zacht is, maar bovendien zou kunnen blijken, dat bijv.

2 cm. breedte voldoende was voor de voortjes en dit zou natuur-

lijk besparing van trekkracht geven. Misschien kan ook de diepte

der voortjes, die te Lactaria tusschen 6 en 10 cm. was, wat
minder zijn. Ook is mogelijk, dat een meer bewegelijke bevesti-

ging van het wiel e. d. een gunstigen invloed op de trekkracht

kan hebben. In elk geval is de trekkracht geen bepaald bezwaar
en kan (zooals de heer Y. M. de Jong mij schreef) als men wat
routine krijgt, het iverk vrij snel geschieden. Van belang is, dat de

greppels mooi rechthoekig zijn en langen tijd goed blijven.

Wat de constructie betreft, verwijs ik naar de teekening,

waarin een voorbeeld is gegeven van de bevestiging van het

wiel onder de kar. Natuurlijk moet men met de speciale con-

structie van de kar rekening houden en zijn verschillende op-

lossingen mogelijk. Daar de krachten vrij groot zijn en het wiel

stevig moet zitten, is het zaak niet te licht te contrueeren;

bij het monteeren moet men door het toepassen van onderleg-

plaatjes zorgen, dat het wiel zuiver recht staat."

„Het is gewenscht den hefboom in opgeheven stand op een of

andere wijze gemakkelijk te kunnen vastzetten, wat naar om-
standigheden zal moeten worden uitgevoerd.

Ten slotte nog een enkel woord over het wiel zelf. Het is ge-

bleken, dat de mooiste voortjes verkregen worden met een wiel,

dat een gewonen platten omtrek heeft. De zode wordt dan lood-

recht naar beneden gedrukt. Geeft men het wiel een stompe
punt (om het indringen te vergemakkelijken en de trekkracht

1 ) Twee Belgische paarden kiinnen het echter wel doen.
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te verminderen) dan wordt te veel in zijdelingsche richting ge-

driikt en veeren de voortjes gedeeltelijk weer dicht. In hoeverre

bijv. een volkomen driehoekig profiel van de voortjes (waarbij

het wiel dus scherp zou zijn) nog voordeelen op zou kunnen
leveren is mij niet bekend. Het wiel is gemaakt van taai giet-

ijzer en is met het oog op het gewicht hoi gegoten (wanddikte

:£: 8 m.m.). Het is gewenscht het wiel te voorzien van een

bronzen bus en een smeergat."

Tot zoover de heer Polak. Het is de vraag, ziillen de voortjes

aan de verwachtingen voldoen? Voorloopig raden we aan op

afstanden van 10 M. kuiltjes in de voortjes te maken en de voor-

tjes op 2 a 3 M. evenwijdig van elkaar te maken, zonder dwars-

greppels. Het is zeer gewenscht, dat grootere ondernemingen of

landbouwvereenigingen zich zulk een (goedkoop) wiel aanschaf-

fen, waarmee dan bij gelegenheid proeven kunnen worden ge-

nomen.

Men moet aaianemen, dat de dieren in de door het wiel ge-

maakte greppeltjes vallen even goed als in gegraven greppels;

ze vallen ook in smalle wagensporen. Het kan zijn, dat ze zich,

eenmaal in het greppeltje gevallen, weinig door het greppeltje

verplaatsen en dus niet in de kuiltjes vallen. Ze botsen n.l.

herhaaldelijk tegen de zijwanden en iedere botsing is voor de

dieren aanleiding om een poosje te blijven zitten. Wanneer de

emelten eenvoudig in de greppels blijven en niet in de kuiltjes

vallen, zou het kunnen zijn, dat ze vrij lang blijven leven; de

smalle greppeltjes zijn n.l. vrij donker en vochtig, hoe langer de

emelten nu blijven leven, hoe meer kans er is, dat er flinke

regen komt, waardoor de zijwanden kleverig worden en de

emelten kunnen ontvluchten. Dan kan nog geprobeerd worden

tegelijk met het maken der grepj^els vergiftigde zemelen in

de greppeltjes te strooien — de heer Polak meende, dat daar-

voor slechts een eenvoudige inrichting noodig is — . Omtrent

den tijd van greppelen kan worden opgemerkt, dat deze niet

precies bekend is. Voorloopig lijkt ons medio Maart of eind

Maart het geschikst.

Nog op een andere wijze heeft de heer Ik. M. W. Polak (9, 10)

aandacht aan het emeltenvraagstuk besteed. Hij contrueerde een

prikmachine (zie foto H). Men kan haar beschoiiwen als een over

den grond wentelende kist, waarvan de 4 wanden, die telkens met
den grond in aanraking komen, bezet zijn met dunne naalden. Spoedig
zouden door het -wringen tegen den grond de dunne naalden afbreken.

Daarom is de constructie zoo, dat, terwijl de machine zich voortbe-

weegt, de naalden telkens loodrecht in den grond gedreven worden en
ook loodrecht iiit den grond getrokken worden, waardoor de naalden
weinig tegen den grond wringen en niet afbreken.
De emelten, die in Maart en April, zeer oppervlakkig en horizontaal

zitten, kunnen inderdaad door een dergelijke machine gedood worden.
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De machine is op Lactaria beproefd. Zij werkte, kon door twee paar-
den gemakkelijk worden getrokken en beschadigde het grasland niet.

Ook raakten de naalden weinig verstopt. Volgens een berekening van
den heer Polak zou men door driemaal te prikken i 75 % der emelten
dooden — dit is meer dan voldoende — . Men krijgt door driemaal te
prikken een bewerking, die ongeveer even snel gaat als ploegen.
De prikmachine zou in vele gevallen wel degelijk kunnen worden toe-

gepast, als ze maar soiled genoeg was.

SCHADE ^OP BOUWLAND.

Hier kan men beproeven de dieren te vergiftigen. In Cali-

FORNiE doet men dat aldus : (C. M. Packard and B. G. Thomp-
son) Men mengt droog 25 pond zemelen met 1 pond Parijsch

groen en mengt daarna met water aan tot een kruimelige

massa verkregen is. Men zaait breedwerpig 25 a 50 pond per

H. A., in April, als men beschadiging vreest of waarneemt.
Men moet de zemelen tegen den avond uitzaaien. —

Mislukt het gewas in April door emeltvraat dan kan men
i 10 Mei nog haver zaaien, die goed gedijt. Ik kreeg daarover

eenige betrouwbare berichten. ')

Thans is het emelten-onderzoek zoover gevorderd, dat op goede

gronden, echter nog slechts proefsgewijs, bestrijdingsmaatregelen

kunnien worden genomen.
Aan het eind van deze Mededeeling gekomen, wil ik beleefden

dank brengen aan Prof. Dr. J. C. H. de Meyere te Amsterdam
voor den ondervonden steun.

Verder heeft het werk van Charles Paul Alexander (1):

The Crane-flies of Neiv-York bijzondere diensten bewezen,

vooral voor de verzameling van literatuur.

De heer T. A. C. Schoevers, phytopatholoog bij den
Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen, heeft mij den
weg gewezen in de literatuur van de toegepaste entomologie.

Verder heeft D. L. Elze, landbouwkundig ingenieur te

Wageningen, eenaanzienlijk aandeel gehad in deze Mededeeling.

Het onderzoek werd in 1921 door hem verricht. Niet alleen

werden in dat jaar allerlei nieuwe gegevens verkregen, doch

bovendien werden de waarnemingen van 1920 nog eens met
de werkelijkheid vergeleken, waardoor de waarde dezer waar-

nemingen is toegenomen.

Wageningen, December 1922. W. H. de Jong,
Adjunct-phytopatholoog bij den

Plantenziektenkundigen Dienst.

1) Het zaaien van haver in Mei is natuurlijk steeds riskant, door
de kans op droogte Dergelijke terreinen zijn zeer geschikt om er
koolrapen op te planten.



Tij). paludosa.
Fig. C. Boven : Stigmavlak van oudere

emelt (na cle 2e verveUing) 1, 2,

3, 4, 5, 6 zijn cle zes uitsteeksels,

die het stigmavlak begrenzen.
In dit vlak ziet men de ronde
stigmata (A).

a en b zijn de zijwaartsche uit-

steeksels bij den anus. Die bij

weinig emeitensoorten aanwezig
zijn. Pach. crocata heeft ze ook.
Beneden : stigmavlak direct na de
geboorte. De bovenste 4 uitsteek-
sels ontbreken. Hier zijn 8 haar
bvuideltjes aanWezig. die paars-
gewijs bij elkaar staan. Verder
ziet men nog zijwaarts een flin-

ken haarbundel.
Vergrooting: bovenste ± 10 X .

benedenste + 90 X .

(Teekening D. L. E.)

Plaat I.

D. Woonplaats van de emelten gedurende Maart en April (in den herfst leven
de dieren ook zeer oppervlakkig).

Fig. E. Woonplaats van de emelten gedurende Mei, Juni, Juli, Aug.





Plaat II.

Fig. F.

Emelten verlaten net ei.

Vergrooting: 10 X.

Fig. G.

Snelle groei van de emelten m de
eerste dagen. Emelt eenige uren oud,
einelt 4 d. oud en emelt 6 d. oud.

Vergrooting: 10 X.

Fig. H.

(Fig. H, I en K zijn overgenomen uit de Mededeelingen van de LandbouW'
hoogeschool, zie Polak, 10).

Photo van de prikniachine. Bij in gel)ruik stellen worden de bcide groote wielen

(met de vorken) verwijderd, zoodat do machine op de draadnagols en naalden rnst.

Het kleine voorvviel blijft aanwezig. Het keeren geschieddo bij deze „proefmachine'

door aan het handvat (rechts) de geheele machine op te tillen, waardoor zij als

een kruiwagen op het voorwiel kon rijden.
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Fig. K.

Voorbeeld bevestiging greppelwiel. A. As van de kar. B. Bodem. C. Twee hoek-
ijzers met vier bouten tegeu de houten balk geklenid. D. Het wiel dat de
greppeltjes maakt E. Vork. F. Lange hefboom voor in en uit het werk zetten;
deze hefboom is met de vork verbonden. G. Bout waarom hefboom met vork
en wiel gedraaid wordt bij in- en uitschakelen. H. Twee geleidplaten aan de
hoekijzers verbonden. I. Plaat met zes klinknagels aan de hoekijzera bevestigd.

De scbaal van de teekening is aangegeven.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

17. De termieten. In „ Bulletin agricole du Congo Beige", deel XI,

nr. 3 en 4, deel XII nr. 2, 3 en 4, vindt men uitvoerige verhande-

lingen van E. Hegh over de termieten ;n.l. over hunnenlichaams-
bouw,— over hunne verbreiding,— over de classificatie der termie-

ten, — over hunne biologie en over hunne statenvorming,— over

hunne voeding en de in verband daarmee door hen uitgeoefende

kultuur van zwammen, — over de samenstelling en den bouw der

nesten,— over hunne vijanden en hunne parasieten ,— over de ver-

houding der termieten ten opzichte van den grond en de vege-

tatie,— over de in Afrika en speciaal in den Congo voorkomende
soorten van termieten, — over de schade, door deze insekten te

weeg gebracht,— over de middelen omer zich tegente verdedigen

en te beschermen, enz. In de 4e aflevering van ,, Bulletin Agricole

du Congo" (December 1921) vindt men zeer belangrijke waar-

nemingen omtrent de voeding der termieten en over de door

deze insekten uitgeoefende kultuur van paddestoelen, alsmede

over de samenstelling en den boaw der nesten. De reeks artikelen

zal nog in latere afleveringen worden voortgezet. — Aangezien

er in ons land geen termieten voorkomen, zal ik hier ter plaatse

niet verder over de belangrijke mededeelingen van H. Hegh
uitweiden

.

18. Insekten, die (in Amerika) de lischdodden (Typha) aantasten.

Memoir 47 (October 1921 ) van Cornell University Agricultural

Experiment Station heeft tot titel: F. W. Claassen, ,,Typha
insects: their ecological relationships". De lischdodden {Typha

latifola en Typha angustifolia), ook wel kannewasschers, duren,

cloedels, dullen, donsen, doetebolden, waterknotsen, hanebel-

ten, pommels genoemd, komen bij ons te lande aan de kanten van
slooten en van waterplassen zeer veelvuldig voor. Het inwendige

gedeelte van den stengel en vooral de wortelstok zijn bijzonder

rijk aan zetmeel; en volgens opgave van Van Hall, (,,Neerlands

Plantenschat of Landhuishoudkundige Flora", bl. 221, wordt

,,het bleeke benedendeel van het binnenste der steng met stroop,

azijn en zout gegeten te Franeker, Leeuwarden en elders in

Friesland. Hetzelfde geschiedt ook in enkele deelen van Gro-

ningen, Drenthe en Overijsel .... Zij kunnen ook tot voedsel

voor een varken verstrekken. Het pluis der aren dient tot vulsel

van bedden en matrassen ; het blad wordt door runderen gegeten

en kan tot vlechtwerk dienen." Het schijnt, dat het gebruik, dat

in Nederland van de lischdodden gemaakt wordt, sedert Van
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Hall zijn boek schreef (1855), uiet is toegenomen, eer vermin-

derd dan vermeerderd.

Engler en Prantl (,,Die natiirlichen Pflanzenfamilien nebst

ihren Gattuiagen und wichtigeren Arten, insbesondere den
Nutzpflanzen") schrijven: ,,De wortelstok is rijk aan zetmeel

en kan dienen als voedingsmateriaal ; de bladeren van sommige
soorten worden gebruikt om te weven; het zetmeel kan als surro-

gaat van lycopodiumpoeder worden gebraikt."

Arthur C. Parker (,,Iroquois uses of mais and other food

plants", 1910) zegt: ,,De wortels (wortelstokken) van de ,,cat

tail" (,,kattestaart", zoo worden de lischdodden in Amerika
genoemd) worden vaak door de Indianen gebruikt. Gredroogd

en fijngestampt, leveren zij fijn wit meel, dat bruikbaar is voor

het bakken van brood en het maken van pudding. Grekneusd

en daarna versch gekookt, krijgt men een siroopachtige weeke
stof, waarmee men maismeel kan vermengen om er pudding
te maken."
Claassen begint zijne brochure over: „Typha insects" met

eene beknopte studie over de lischdodden zelven. Hij geeft

aan de verbreiding van deze planten in de Vereenigde Staten

van Amerika, waar er moerassen zijn, die bijkans uitsluitend

met Typha's begroeid zijn ; hij beschijft de in N. -Amerika voorko-

mende soorten van dit geslacht, welke dezelfden zijn als die, welke

in Europa voorkomen {Typha latifolia en T. angustifolia) ; hij

behandelt de wijze van groei en de vermeerdering, ook de

kieming der zaden van Typha latifolia, en eindelijk de oecono-

mische beteekenis van de lischdodden. De bladeren, schrijft hij,

worden gebruikt voor het maken van een soort van tonnen.

Daar de gedroogde bladeren eene sponsachtige struktuur be-

zitten, zetten zij zich, tusschen de staven van de kuip geplaatst,

sterk uit, wanneer zij vochtig worden, zoodat de kuip zelve

waterdicht wordt. De droge bladeren worden ook gebruikt voor

vulling van stoelzittingen . De stengel, en vooral de wortelstok,

is zeer rijk aan zetmeel; de wortelstok echter alleen in den
winter, waarom deze alleen gedurende het koude jaargetijde

geschikt is om er voedsel uit te bereiden. —
Vervolgens behandelt Claassen zes soorten van rupsen, twee

soorten van kevers, acht soorten van halfvieugeligen, en twee

soorten van tweevleugelige insekten, welke de lischdodden

aantaster, alsmede vijf soorten van sluipwespen en eene soort

van parasietvliegen, parasiteerende in de in Typha levende

insekten.

De rupsen zijn die van Argana obliqua Walk, Nonagria oblonga

Orote, Arsilonche albovenosa Goeze, behoorende tot de familie
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der uilen, Archips obsoletana Walk, uit de familie der bladroUers,

Lymnaecia phragmitella Staint, uit die der motten, Dicymolomia
juUanalis Walk, uit de familie der lichtmotten of Pj^raliden.

De kevers zijn Calendra pertinax Oliv. en Notaris punchicollis

Lee, beiden snuitkevers.

De halfvleugeligen : Ischnorrhynchus Resedae Panz. en de vol-

gende bladluizen: Siphocoryne Nymphaeae L., Aphis Avenae L.,

Rhopalosiphum Dianthi Schrank., Ehopalosiphum Persicae Sulz.,

Aphis Gossypii Glov., Macrosiphum granarium Kirby, Hyalo-

pterus Arundinis Fabr.

De in Typha levende Tweevleugeligen zijn : Platichyrus qua-

dratus Say, Macrosargus clavis Will, en Chaelopsis aenaea Wied.

Van de meesten dezer insekten wordt eene uitvoerige beschrij-

ving gegeven van de verschillende gedaanteverwisselingstoe-

standen, van de geheele levensgeschiedenis alsmede van de

schade, die het insekt veroorzaakt. Elf platen illustreeren

den tekst.

Onder de vijanden van de lischdodden vermeldt Claassen
o.a. de bisamrat, muskusrat of Ondatra {Fiber zibethicus L.)

waarover ik een artikel schreef in den 23en Jaargang (1917)

van dit Tijdschrift, biz. 47—79. Dit knaagdier voedt zich bij-

zonder graag met de wortelstokken der lischdodden, en komt
dan ook het meest voor in die wateren, waar dit gewas zeer veel

groeit.

19. Bitterrot der appelen en de bestrijdingdaarvan. InProc. 16

(1921) van Tenessee Stat. Hort. Soc. (biz. 38—45) komt voor

eene verhandeling over ,,apple blotch and bitterrot and their

control" van de hand van J. W. Roberts. De oorzaak van deze

ziekte is de zwam Gloeosporium fructigenum Berkeley, welke

zwam zoowel de vruchten aantast als de twijgen en takken.

Het bitterrot verschijnt eerst in den vorm van lichtbruine vlekjes

onder de schil van den appel, welke vlekjes zich langzamerhand

of ook wel vrij snel vergrooten, en daarbij eene meer donker-

briiine kleur aannemen. Dan zinkt weldra op de aangetaste

plaatsen de huid in; in het bruin geworden vruchtvleesch, vlak

onder de schil, ontstaan kleine zwarte puntjes, die later door de

schil naar buiten dringen (pykniden van Gloeosporium fructi-

genum), en gewoonlijk in concentrische kringen zijn geplaatst.

De bruine, rotte plekken strekken zich steeds verder binnen

in den appel uit, zelfs tot aan het klokhuis toe. Soms ontstaan

meerdere rotplekken op een appel, die met elkander kunnen
versmelten; de gezond gebleven plekken, waarin zich geen

mycelium verbreidt, blijven altijd scherp gescheiden van de
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aangetaste, rotte plekken. De door bitterrot aangetaste plekken

smaken bitter; vandaar de naam. Aanvankelijk zijn zij stevig;

later worden zij week. Bij takken en twijgjes, die door Gloeospo-

rium fructigenum zijn aangetast, ontstaat eene ziekte, die veel

op ,,boomkanker" gelijkt. — Veel komt het bitterrot in ons

land niet voor, en dan nog meer bij peren dan bij appelen; in de

Vereenigde Staten van Noord-Amerika is deze ziekte van veel

meer beteekenis dan bij ons; daar is zij dan ook het eerst ont-

dekt en daar zijn de meeste onderzoekingen omtrent haar gedaan.

De onderzoekingen van Roberts hebben geleerd, dat het

bitterrot meer voorkomt in de Zuidelijke Staten da^i in de meer
Noordelijke; het vertoont zich vooral in de Zuidelijke helfl van
Missouri en van Illinois, in Arkansas en Greorgia, waar deze kwaal

soms in weinige dagen tijds een groot gedeelte van den appelen-

oogst vernielt. Deze ziekte treedt in 't midden van den zomer en

speciaal bij zeer warm weer in erge mate op. Als zeer weerstand-

biedend tegen bitterrot gelden de appelvarieteiten : Akin,

Bismarck, Winesap en Arkansas Black. Men kan de ziekte

voorkomen door de appelen gedurende het geheele heete seizoen

voortdurend onder Bordeauxsche pap te houden.

Besproeiing voor het optreden van regen geeft — mits de

Bordeauxsche pap slechts vooraf den tijd heeft gehad om op te

drogen — meer dan eene besproeiing kort na den regenval. —

20. Gelijktijdige bestrijding van door zwammen veroorzaakte ziek-

ten van vruchtboomen en van op deze levende insekten, door be-

spuiting met vloeistoffen, samengesteld uit fungiciden en insectici-

den. In de
,

,Annales des epiphytifes" , deel VII ( 1 92 1 ), biz . 1 69—236,
komt een artikel voor van A. Paillot, getiteld: ,,Les traite-

ments simultanes contre les maladies cryptogamiques et les

insectes parasites des arbres fruitiers par les Bouillies mixtes."

Paillot heeft, in overleg met den Franschen entomoloog

Marchal proeven genomen betreffende de aanwending van

mengsels van insecticiden en fungiciden: mengsels, die in Ameri-

ka reeds herhaaldelijk werden gebruikt, maar waarvan in Europa

in 't algemeen en in Frankrijk in 't bijzonder nog maar weinig

gebruik wordt gemaakt; hoewel in Nederland bij v. het gebruik

van Parijsch groen in de Bordeauxsche pap niet zeldzaamis.

De resultaten van Paillot's onderzoekingen en proefnemingen

zijn de volgende. Naast de beschadiging van appelen en peren

door de rupsen van Carpocapsa pomonella L. is ook die, welke

in Mei en Juni door de bastaardrupsen van Hoplocampa wordt

aangericht, van groote beteekenis. In 1919 traden van het

eerstgenoemde insekt twee generaties op : de rupsen van de
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eerstegeneratietasttenvanaf einde Mei tot Juli de jonge vruchten
aan, die van de tweede generatie vanaf ongeveer midden Jali

de reeds flink uitgegroeide vruchten.

De bespuitingen met arsenicumhoudende stoffen, toegepast
in 't voorjaar, hebben eene nuttige uitwerking met het oog op
de Carpocapsa-Tu^sen der eerste generatie, en in zekere

mate ook op die van de tweede generatie. Deze bespuitingen

zijn tegelijkertijd afdoende tegen de rupsen, welke de bladeren

opvi'eten (rupsen van wintervlinders, bladrollers, spinselmotten
of Hypon omenta's). Het is van belang, met het oog op de bestrij-

ding der schurftziekte, het arsenicum bevattende middel te

mengen door Bordeauxsche pap. Paillot gebruikte als arseni-

cum bevattend middel loodarsenaat, dat hij verkiest boven
calcium arsenaat, ofschoon dit laatste goedkooper is. Met
Parijsch groen schijnt hij geen proeven te hebben genomen. Het
best beviel hem de vermenging van loodarsenaat met Bordeaux-
sche pap, die een groote overmaat van kalk bevatte. Paillot
meent te hebben geconstateerd dat de toevoeging van arsenicum
lioudende verbindingen aan Bouillic Bordelaise niet alleen de
bespuiting geschikt maakt om er insekten mee te bestrijden,

maar ook het zwamdoodend vermogen van de Bouillie doettoe-

nemen, haar althans meer geschikt maakt voor de bestrijding

van de schurftziekte.

21 . Nederlandsche Blaaspootigen ; uitwendige bouw, ontwikkeling,

levenswijze en schadelijkheid. De Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem schreef in het jaar 1915 de vol-

gende prijsvraag uit : ,,De Maatschappij vraagt eene nauwkeurige
beschrijving van den uitwendigen bouw en van cie levenswijze

van minstens een vijftal in ons land voorkomende soorten van
Thysanoptera (Phj^sapoda, — Blaaspootigen), die op gekweekte
gewassen worden aangetroffen, alsmede eene uitvoerige beschrij-

ving van de door deze insekten bij de planten teweeggebrachte
misvormingen." Deze prijsvraag was door mij aan het Bestuur
van de ,,Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen" voor-

gesteld en omdat de Nederlandsche Blaaspootenfauna tot dusver

zoo weinig bestudeerd was, en omdat sommige van de daartoe

behoorende soorten verschillende land- en tuinbouwgewassen
ernstig beschadigen. Onze bloemisten kennen de zoogenaamde
.,Thrips"-beschadiging van een aantal kasplanten ; en ook onze

landbouwers hebben meer en meer de Blaaspootbeschadiging

bij verschillende granen en ook bij erwten en vlas leeren kennen.

Welke soorten bij die beschadigingen in 't spel zijn en hoe de

leefwijze van ieder daarvan is, bleef tot dusverre vaak in 't
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duister; en om een schadelijk insekt rationeel, en dus met kans

op succes, te bestrijden, dient men met deze leefwijze op de

hoogte te zijn. Van daat bet oeconomisch belang van de

beantwoording van eene prijsvraag als de bovenvermelde.

Op deze prijsvraag kwam een antwoord in van den heer

R. VAN Eecke, conservator aan 's Rijks Museum van Natuurlijke

Historie te Leiden en Secretaris van de Nederlandsche Entomo-
logische Vereeniging. Kort geleden verscheen dit antwoord, dat

met de uitgeloofde gouden medaille werd bekroond, in de

„Natuurkundige Verhandelingen van de HoUandsche Maatschap-

pij der Wetenschappen te Haarlem" (3e Verzameling, 9e deel),

onder den titel : „Eerste bijdrage tot de kennis der Nederlandsche

Thysanoptera."

Na eene inleiding, waarin o.a. worden vermeld de personen

en genootschappen, die denschrijver hebbenbijgestaanen waarin

tevens diens methoden van verzamelen en van onderzoek worden

aangegeven, worden in een tweede hoofdstuk algemeene ge-

gevens verstrekt omtrent den lichaamsbouw, de gedaantever-

wisseling en de leefwijze alsmede omtrent de indeeling der Blaas-

pooten. De schrijver deelt mee dat de Blaaspooten het zonlicht

ontvlieden. Hij heeft ze nooit over dag zien vliegen; men vindt

ze meest aan den onderkant van de bladeren, waarop zij leven.

of verscholen in bloemen; andere soorten houden zich op onder

de schofs van boomen; nog andere in den grond tusschen de

schubben van bloembollen. In den winter vindt men ze onder

doode bladeren en in het gras. — De larven ziju, al naar de soort,

wit-, geel- of roodachtig ; zij gelijken veel op de volwassen dieren,

maar hebben natuurlijk nooit vleugels. De larven veranderen

bij de eerste vervellingen weinig van lichaamsvorm ; later ver-

anderen zij meer en worden eerst tot een ,,pronymphe", die

zich wel beweegt en wel voedsel opneemt, en daarna tot eene

,,ware nymphe", die geen voedsel gebruikt en niet anders van

plaats verandert dan wanneer men haar verjaagt. Er zijn

soorten, die in beide seksen gevleugeld zijn, — andere, bij

welke alleen de wijfjes vleugels hebben, — nog weer andere,

bij welke beide seksen ongevleugeld zijn, — en ten slotte soor-

ten, bij welke kortvleugelige en grootvleugelige exemplaren

voorkomen.
Vervolgens wordt overgegaan tot het eigenlijkc onderwerp

van de prijsveraag. Elf soorten van in Nederland aangetroffen

Blaaspooten worden zeer uitvoerig behandeld. Van ieder dezer

soorten wordt achtereenvolgens aangegeven: de literatuur, —
de geographische verbreiding, — de beschrijving van het vo -

wassen insekt, — de ontwikkeling en gedaanteverwisseling, —
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de leefwijze, — de plantensoorten, welke zij aantast, en de bij

deze planten teweeggebrachte beschadiging. De aldus uit-

voerig behandelde soorten van Blaaspooten zijn : le. Heliothrips

haemorrhoidalis Bouche, die kosmopolitisch is en bij ons te lande
op allerlei planten in kassen wordt aangetroffen, o.a. op Azalea
indica, varens, orchideeen, palmen, Begonia, wijnstok; 2e. Limo-
thrips cerealium Haliday, levende op grassen en in 't bijzonder

op granen; 3e. FranHiniella intosa Trybom (= Physopus vulga-

iissima Uzel), die zeer polyphaag is en o.a. werd aangetroffen op
aardappelplanten, wortelen, wikke, tuinboonen, papavers, rozen,

Chrysanthen, Dahlia's, Oost-Indische kers; 4e. Kakothrips
robusta Uzel, in ons land vooral aangetroffen op erwten, wikken,
Lathyrus, Phaseolus, maar soms ook op andere planten voor-

komende ; 5e. TaeniotJirips vulgatissima Haliday, hier te lande
zeer algemeen op allerlei bloemen; 6e. Thrips physapus L.,

insgelijks hier te lande veel voorkomende, vooral op bloemen,
schadelijk o.a. aan die van rozen, aardappelen en lupinen; le.

Thrips Tabaci Lindeman, bij ons in 't najaar zeer veel voor-

komende in de bloemen van Chrysanthemums, verder op die

van perziken in kassen, op die van komkommers, enz. ; 8e. Thrips

flava Schrank., geel gekleurd, die in verschillende bloemen in

grooten gecale voorkomt en wel vooral in gele bloemen, zooals

gele Chrysanthemums, gele asters, gele rozen, Oost-Indische kers,

Afrikaantjes ; 9e Thrips angusticeps Uzel, die de voornaamste
oorzaak is van de zoogenaamde ,,kwade koppen" in het vlas;

lOe. Liothrips Vaneeckei Priessner, tot dusver alleen nog maar
in Nederland gevonden, en wel tusschen de bolschubben van
lelien (vooral Lilium pardalinum). die zij aantasten, tengevolge

waarvan de aangetaste plant klein blijft en spoedig afsterft

zonder normale bloemen tot ontwikkeling te hebben gebracht;

lie. Acanthothrips nodicormis Renter, die onder schors van ver-

schillende boomscorten leeft.

Het laatste hoofdstuk bevat eene determinatietabel voor

de Neclerlandsche soorten alsmede korte beschrijvingen daarvan.

Het werk is voorzien van 9 platen en van 30 tekstfiguren, en
bevat 142 quarto-pagina's. Het is eene zeer belangrijke bijdrage

tot de kennis van onze Blaaspootenfauna, van den bouw en
de gedaanteverwisseling dezer insekten, van hunne biologie

en van de door hen aan kultuurplanten teweeggebrachte schade.

Zoowel voor entomologen als voor phytopathologen is het werk
van den heer Vak Eecke van bet allergrootste belang. —

J. RiTZEMA Bos.
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OECONOMISCHE BETEEKENIS.

De kleine wezel is een uiterst behendig marterachtig roof-

diertje, van "t voorste puntje van den kop tot het uiterste eind

van den staart 2 d.M. lang, waarvan de staart slechts eene lengte

van 4| c.M. inneemt. Het lichaam is uiterst slank; kop, halsen

romp zijn even dik, of liever even dun. De pootjes zijn zeer kort

en dun, vooral de teentjes zijn uiterst dun. De naar verhouding
korte staart wordt van de basis naar het uiteinde toe langzamer-

hand dunner. Daar het lichaam buitengewoon slank is en de

ruggegraat zeer buigzaam, kan de wezel zich gemakkelijk door

zeer nauwe gaatjes heenwringen, zoodat hij kan kruipen in

muize- en mollegaten in den grond en zich ook gemakkelijk

in gaten in holle boomen begeeft, mits deze dicht bij den grond
te vinden zijn, want klimmen kan de kleine wezel slechts zeer

matig. Bij het wijfje, dat gewoonlijk lets kleiner is dan het

mannetje, is het bijkans overal even dikke lichaam aan het

snuiteinde lets meer toegespitst. De ooren van den wezel zijn

breed en afgerond; zij zijn vrij ver naar achteren op den kop
ingeplant. De levendige oogen zijn eenigszins scheef geplaatst

en vrij klein. De beharing is glad; voor en boven de oogen staan

vrij lange snorharen. De kleur van de vacht is roodbruin; de

rand van de bovenlip, de geheele buikzijde en de binnenkant

der pooten echter zijn wit.

De kleine wezel verandert in Midden-Europa tegen den winter

niet van kleur, zooals de groote wezel {Foetorius erminea L.)

doet, die in het koude jaargetijde eene witte vacht heeft. De
kleine wezels, die in het Noorden van Europa worden aange-

troffen, veranderen echter wel tegen den winter van vacht en

worden dan geheel wit. In Oost-Pruisen, Galicie, Bohemen,
Hongarije en andere streken van Oost-Europa, alsmede in Si-
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berie vindt men in den winter witte wezeltjes, hoewel er toch
in het koude jaargetijde ook bruine exemplaren naast worden
aangetroffen. Op den St. Gotthard vond Fatio in den winter
geheel witte wezels.

Volgens PoHL (,,Wild und Hund'") is de kleine wezel in de
warme en gematigde streken het geheele jaar door roodbruin
van kleur en in de koude streken 's winters wit, 's zomers rood-

bruin, terwijl men in de overgangsgebieden 's winters zoowel
witte als roodbrnine exemj)]aren aantreft.

De groote wezel of het hermelijn heeft een naar verhouding
beduidend langeren staart dan de kleine wezel, en het staart-

einde is bij eerstgenoemde soort in den winter zoowel als in

den zomer zwart. De staart van den kleinen wezel is minder
behaard en heeft geen zwarte punt.

De kleine wezel is het kleinste roofdier van onze fauna; het

wordt hier te lande in vrij grooten getale aangetroffen. Dit is

ook het geval in geheel Europa, van het Noorden tot het Zuiden;
ook in de Noordelijke helft van Azie komt het veel voor; even-

eens wordt de kleine wezel aangetroffen in Noordelijk Afrika.

In bijkans elke streek van zijn verbreidingsgebied vindt de
kleine wezel de geschikte plaatsen van oponthoud; midden
in dichte aaneengesloten bosschen echter komt hij niet voor:

wel aan de randen van bosschen en op open plekken in het woud,
waar de bodem met struiken, gras en kruidachtige planten be-

groeid is. Maar ook op boomlooze terreinen huist de kleine wezel,

in dichtbevolkte even goed als in eenzame streken, in bergland

even goed als op vlakke terreinen.

Overal treft het diertje wel een geschikte schuilplaats aan; het

houdt zich op in holle boomen, tusschen struikgewas, in muize-

gaten, in holen van ratten, hamsters en konijnen, in gangen van
mollen, in steenhoopen, in holten in oude muren, in stapels rijs-

of sprokkelhout, aan slootkanten, 's winters ook in schuren en

hooibergen, in stallen en hokken, in kelders. Zelfs in de steden

vindt het zijne schuilhoeken; maar natuurlijk houdt het zich veel

meer op op het platte land.

Waar het vaak gestoord wordt, zwerft het hoofdzakelijk slechts

bij nacht rond om zijn voedsel te zoeken; komt het ook bij dag
te voorschijn, dan beweegt het zich met de uiterste voorzichtig-

heid voort en kruipt bij de minste stoornis weg. Wanneer het

bij dag ergens loopt, waar het gemakkelijk in 't oog valt, bijv.

over een weg of over eene grasvlakte, dan loopt het altijd heel

snel. Het komt echter niet zoo dikwijls als de groote wezel over dag

van onder beschuttende planten of struiken of uit zijne schuil-

hoeken te voorschijn. Hoe eenzamer de streek is, des te meer
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vertoont zich de kleine wezel ook over dag; toch gaat hij altijd

meer bij nacht dan over dag op de jacht.

Om den kleinen wezel in zijn doen en laten waar te nemen,
meet men op plekken, waar de noodige schuilplaatsen zich

bevinden, zoo stil mogelijk voortloopen. Zoodra men eenig

zwak geruisch in de struiken of planten hoort, gaat men stil

staan en kijkt naiiwkeurig naar de plaats, waar dat geruisch

vandaan komt. Dan ziet men weldra het kleine, bruine diertje

loopen. Zoodra het u ziet, verheft het zich op zijne achter-

pooten, om nauwkeurig rond te kijken. Zijt gij dicht in zijne

nabijheid, dan maakt het zoo spoedig mogelijk dat het wegkomt
en is in een oogenblik in een gat in den grond, in eene boomholte

of tusschen struiken of planten verdwenen. Maar oordeelt het

wezeltje, dat gij ver genoeg weg zijt, dan blijft het ueentijdlang
rustig en brutaal aankijken.

De uitdrukking ,,bang als een wezeltje" is eigenlijk niet

heel typisch, want bijzonder bang is dit diertje juist niet uit-

gevallen, het is alleen maar erg opmerkzaam en erg voorzichtig,

en als 't het raadzaam vindt te ontvliichten, dan doet het dat

dadelijk. Maar bang is het niet, integendeel. Zelfs tegen den

m^ensch stelt het zich soms te weer. Soms bijt het paarden in

de pooten en dan laat het niet spoedig los ; de man moet het paard

soms daarbij te hulp komen. Roofvogels en kraaien, die een

wezeltje aangrijpen, komen meestal van een koiiden kermis

thuis, want fluks heeft het behendige roofdiertje den vogel

in de keel gebeten, zoodat hij uit de doorgebeten halsslagader

doodbloedt. Valken, sperwers, wouwen en kiekendieven vallen

den wezel gewoonlijk niet ongestraft aan; tegen den havik echter

moet hij het opgeven.

Lenz verhaalt van een tweegevecht tusschen een wezeltje

en een hamster. De wezel viel den hamster telkens weer aan,

maar het veel grootere en sterkere knaagdier verweerde zich

duchtig. Eindelijk moest de strijd worden opgegeven, en de

twee tegenstanders waren zoodanig toegetakeld, dat zij beide

aan de bekomen wonden doodgingen. Hazen en konijnen zijn

wel is waar veel grooter dan hamsters; maar zij zijn veel minder

weerbaar. Een wezel springt eenvoudig op den rug van een haas

of konijn; het knaagdier tracht te vluchten, maar de vijand

bijt zijn slachtoffer in de keel en weldra sterft dit aan bloedver-

lies.

De wezel kan met recht een ,,bloeddorstig" dier worden ge-

noemd; want zijn hoofdvoedsel bestaat uit bloed. Zoo mogelijk,

bijt hij zijn slachtoffer in de keel, bijt een slagader door en likt

gretig het bloed op. Dit doen trouwens alle marters, zooals de
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boom- of edelmarter, de steenmarter of het fluwijn, de bunsing

en ook de groote wezel of het hermelijn. Doorgaans eten zij het

dier zelf alleen wanneer zij niet genoeg versch bloed kiinnen

krijgen. Deze bloeddorst is de oorzaak van hun moordlust.

Een kleine wezel zou zeker aan eene veldmuis per dag meer dan
genoeg hebben, als hij het dier geheel opat; maar hij doodt er

dikwijls eenige tientallen per dag.

De kleine wezel doodt massa's dieren van allerlei soort ; voor-

eerst allesoorten van muizen en ratten: huis-, bosch- en dwerg-

muizen, huisratten, woelratten en veldmuizen; verder hazen en
konijnen en jonge hamsters; allerlei vogels, vooral, die welke

zich op of dicht bij den grond oj^houden, welker nesten hij ook
uithaalt, jonge kippen. eenden en duiven, hagedissen en hazel-

wormen, ringslangen, en zelfs de vergiftige adders, hoewel hij het

waagstuk, deze laatsten aan te vallen, vaak met den dood be-

koopt ; verder voedt hij zich met kikvorschen en salamanders,

soms met visschen. Allerlei soort van insekten gebruikt hij als

lekkernij ; zoo ook rivierkreeften, welker harde schaal hij heel

handig weet stuk te maken. Kortom geen dier, dat hem niet te

groot en te weerbaar is, is voor hem veilig; zelfs zijn eigen zwak-
kere soortgenooten zijn dit niet.

Hij klimt niet zoo goed als de groote wezel, maar toch wel zoo

goed, dat hij ook vogels aanvalt, die op boomtakken slapen,

en dat hij ook nesten kan uithalen, die zich een eindweegs boven
den grond bevinden. Hij gaat niet bij voorkeur te water, maar
doet dit toch soms wel, zoodat hij ook visschen en rivierkreeften

kan bemachtigen.

Niet alleen loopt hij uiterst vlug, maar hij springt ook zeer

goed, zoodat hij grootere dieren, zooals hazen en konijnen en

grootere vogels, naar de keel kan springen.

De verbazende vlugheid van zijne bewegingen en de handig-

heid, waarmee hij kan wegkruipen, zijn oorzaak, dat hij in 't

algemeen ook gemakkelijk aan zijne vervolgers, zooals grootere

roofdieren en roofvogels, kan ontkomen. Gelukt hem zulks niet

dan stelt hij zich duchtig te weer, zelfs tegen vijanden, veel

grooter en sterker dan hij,

Soms gaan eenige wezels met elkaar uit jagen. Zij zoeken dan

een geheel terrein af, om al wat voor hen eetbaar is, weg te ha-

len. Kleine dieren pakken zij in den nek of bij den kojo beet,

grootere dieren bijten zij in den hals; bij naar verhouding zeer

groote dieren klimmen zij op den rug en buigen zich dan naar

de keel om hen daar te bijten. Zulke dieren, zooals haas en konijn

vluchten dan met hun vijand oj) den rug, tot zij, door bloedver-

lies uitgeput, neerstorten.
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Vindt de wezel een ei, dan maakt hij daarin aan het eene

eind, gewoonlijk aan het spitse eind, met zijn scherpe hoektan-

den een of meer gaatjes, en zuigt dan heel netjes den geheelen

vloeibaren inhoud nit, zoodat zelfs niets verloren gaat. Wil hij

een groot ei van de plaats, waar hij het vindt, naar zijne schuil-

plaats brengen, dan klemt hij het, naar beweerd wordt, tusschen

kin en borst vast; een klein ei draagt hij in den bek weg.

Het is van algemeene bekendheid, dat een vos gewoonlijk

niet in de nabijheid van zijn hoi kippenhokken bezoekt om daar

kippen te dooden of eieren en kuikens te rooven; de wezel doet

dit wel, zeker als hij schijnt te zijn, dat hij toch, bij ontdekking,

vlug genoeg een veilige schuilplaats kan bereiken.

Gewoonlijk likt hij van groote dieren alleen maar het bloed

op ; kleine dieren eet hij soms geheel op ; maar wanneer er van
zulke kleine dieren een groot aantal aanwezig zijn, bij v. op
akkers, waar eene muizenplaag heerscht, dan laat hij het ge-

doode dier ook liggen, nadat hij een gedeelte van het bloed heeft

uitgezogen of opgelikt, en maakt dadelijk weer jacht op een

ander exemplaar. In muizenjaren wordt het dooden van muizen
een soort van manie, hij doodt er soms verscheiden tientallen

per dag.

Algemeen werd vroeger beweerd, dat de wezel zijne jongen

in Mei werpt, en wel meestal 4 tot 6, enkele malen slechts 3,

maar soms ook wel 7 tot 8. Uit latere waarnemingen is gebleken,

dat de paring en het werjoen van jongen bijkans het geheele

jaar door kan plaatsgrijpen, en dat de voortplantingsver-

richtingen eigenlijk alleen in den koudsten tijd van het jaar stil-

staan. Beneden zal worden aangetoond, dat de wezel in gunstige

jaren, wanneer er overmatig veel voedsel is, bijv. in muizen-

jaren, meer worpen dan een in een jaar voortbrengt. De draag-

tijd is vijf weken. De blinde jongen worden geworpen in eene

holte in 't ondereinde van een boomstam of in een gat in den

grond, dat door ruigte of planten aan het oog wordt onttrokken.

De holte, waar de jongen worden ter wereld gebracht, wordt
van binnen met bladeren, stroo of hooi bekleed. Als de moeder
de jongen een tijd lang gezoogd heeft, begint zij hun veldmuizen
en andere muizen te brengen, altijd exemplaren die nog leven.

Als er ernstig gevaar dreigt, brengt zij hare jongen in den bek

naar eene andere schuilplaats; zoo noodig, verdedigt zij ze met
grooten moed en hardnekkigheid. Vaak ziet men de moeder met
de jongen en deze met elkaar spelen; doet men ze schrikken, dan
schijnen ze op eenmaal verdwenen te zijn. Zij hebben zich in een

gat in den grond of tusschen planten weggescholen, maar komen
spoedig weer te voorschijn.
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In gevangen staat kan een wezel 6 jaren oud worden; in de

vrije natuur zal hij zeker een nog hoogeren leeftijd bereiken,

althans wanneer hij niet door grootere roofdieren of door groote

roofvogels wordt gedood. Zijn ergste vijand echter is de menscli,

die hem op de meest verschillende manieren achtervolgt. Men
schiet de wezels dood, maar vangt ze meestal in vallen, waarin

zich als lokaas eene muis of een vogel bevindt.

Daar de wezel hazen, konijnen, patrijzen, korhoenders, fa-

zanten, kwartels, eenden, enz. rooft en ook van vele vogelsoorten.

die tot het wikl behooren, de eieren weghaalt, wordt hij door den
jager als zeer schadelijk beschouwd. Ook bezoekt hij soms de

kipjjenhokken, zoowel om de eieren als om de kuikens; de

pluimveehouder ziet hem dus ook niet gaarne.

Dat de wezel vele nuttige insektenetende vogels doodt en

hunne nesten uithaalt, is eveneens eene schadelijke zijde van dit

kleine roofdier, zoo ook het feit, dat hij mollen en spitsmuizen

alsmede kikvorschen achtervolgt.

Het hoofdvoedsel echter van den wezel bestaat uit veld-

muizen. .,Wanneer men" — aldus schreef ik in deel I van mijn

in 1879 verschenen ..Landbouwdierkunde", biz. 160 — ,,Wan-
neer men in een muizenjaar akkers of weiden doorkruist, dan
is het niet moeilijk, het kleine roofdier in zijne voile kracht

werkzaam te zien. Wanneer het met zijn kleine lichaam in een

muizegat kruipt, dan ziet men weldra uit verschillende andere

gaten de woelende knaagdieren als bezetenen te voorschijn

stuiven. Maar weldra heeft de wezel er een aangegrepen, in de

keel gebeten en uitgezogen. Dan gaat hij tot het vangen van het

tweede slachtoffer over, en zoo voort. En als hij zich met bloed

verzadigd heeft, dan gaat hij toch voort met muizen dooden.

Hij jaagt dan als een echt jager, uit pure liefhebberij . Ja zijne

moordlust gaat zoo ver, dat hij niets anders schijnt te zien en

te hooren dan muizen, en zich door bijkans niets in zijne bezig-

heid laat storen. In den tijd, waarin de wezels voor jongen te

zorgen hebben, slepen zij ook vele doode muizen ^) naar hun
hoi; anders stellen zij zich gewoonlijk tevreden met wat zij op

weide en akker vinden, daar de volgende dag hun opnieuw ge-

noeg buit zal opleveren.

,,Dr. W^ESTERHOFF 2) schrijft : ,,Ik heb meermalen holen van

wezels zien opgraven: en altijd vond men er eene groote menigte

van doode muizen, ook wel ratten en mollen. In de eerste helft

^) Het is mij later gebleken, dat het in hoofdzaak levende muizen zijn,

waarmee de wezel zijne jongen voedt.
2) Meegedeeld in de brochure van Dr. J. Wttewaall, ,,Over het ver-

leenen van premien voor het dooden van wezels", biz. 4.
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van September 1857, bij een landbouwer voor het venster zit-

tende, ontdekte ik dat er een wezelhol in den wal van de gracht

was, die het erf omgaf, en dat de wezels het onophoudelijk ver-

lieten en weer binnen slopen, steeds met eene muis indenbek.
Omstreeks een uur heb ik zegadegeslagen, en in dien tusschen-

tijd een twintig stuks zien wegbrengen. Dit jacht maken op
muizen overdag en in een tijd, dat zij geen jongen hebben, is te

opmerkelijker, daar het bekend is, dat de wezels vooral 's nachts

in de weer zijn; en daar het een muizenjaar was, kan men wcl

niet veronderstellen, dat de honger hen daartoe zal gedrongen
hebben; maar veeleer een instinct, dat hen tot vangen noopte."

Dr. Westerhoff was, toen hij dit schreef, nog de meening
toegedaan, dat de wezels alleen in 't voorjaar (Mei) jongen heb-

ben; maar we weten thans, dat er bijkans "t geheele jaar door

wezeljongen kunnen zijn. In muizenjaren vond ik zelf eenige

malen in Augustus en ook eenmaal in September een wezel-

nest met jongen.

De kleine wezel overtreft in zijne nuttige werking als muizen-

verdelger verreweg alle andere roofdieren en vogels. Vooreerst

door het zeer groote aantal, waarin dit kleine roofdier voorkomt.

Ten tweede door zijn buitengewoon slank lichaam, dat zich

bijkans als een slang in alle mogelijke gaten kan voortbewegen,

ook in de gaten van veldmuizen, zoodat deze ook in den grond

niet voor hem veilig zijn, terwijl vossen, marters, bunsings en

hermelijnen en roofvogels de veldmuizen alleen kunnen machtig

worden wanneer deze zich boven den grond of vlak bij de opper-

vlakte vertoonen. Ten derde, en wel voornamelijk, speelt de

kleine wezel als muizenverdelger zoo'n groote rol doordat hij ook

de overwinterende veldmuizen in hare schuilhoeken achtervolgt.

zelfs onder de sneeuw. Het is uit Crampe's onderzoekingen ^)

gebleken. dat bijkans altijd verreweg de meeste op bouw- en

weiland aanwezige veldmuizen voor den winter sterven. Ge-

woonlijk blijven slechts de grootste en krachtigste exemplaren,

den winter over, dat zijn diegenen, welke reeds vroeg in 't voor-

jaar werden geworpen, dus de jongen van den eersten en den

tweeden worp. Deze overwinterende muizen nu beginnen zich

in 't volgende voorjaar voort te ])lanten en kunnen onder gunstige

omstandigheden de stichters worden van eene zeer talrijke

nakomelingschap. Deze muizen nu worden in den winter, waar

zij zich vrij diep onder de bodemoppervlakte verborgen hebben.

door geene andere dieren achtervolgd dan door den kleinen wezel.

In vele jaren blijven ten gevolge van de werkzaamheid der wezels

^) Dr. Hugo Crampe in ,,Fuhlings landwirtschaftliche Zeitung", 1870.
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van al de op een terrein overwinterende veldmuizen slechts

enkele exemplaren over. En daar ieder overwinterende vrouwe-
lijke veldmuis onder niet al te ongunstige omstandigheden ook
bij matig sterke voortplanting tegen "t najaar een twee honderd
nakomelingen oplevert ^) (sommige jaren nog heel wat meer),

laat zich hooren, dat de wezel door zijne werkzaamheid in den
winter er sterk toe meewerkt, eene muizenplaag in den volgen-

den zomer en nazomer te voorkomen.
Stel dat op een zeker terrein zich 400 overwinterende muizen

bevinden, waarvan de helft wijfjes zijn, dan zouden die 200 wijfjes

in "t volgende najaar eene nakomelingschap kunnen opleveren

van 200 X 200 = 40.000 stuks of meer.

Stel dat op dat zelfde terrein gedurende den winter aanwezig

zijn drie wezels, die geniiddeld gedurende 4 wintermaanden of

120 dagen slechts eene enkele muis per dag dooden, dan ver-

delgen deze drie wezels samen gedurende den winter 3 X 120

= 360 muizen, waarvan 180 wijfjes. Er zullen dus in 't voorjaar

op dat zelfde terrein slechts overschieten 20 wijfjes, welke tegen

den volgenden nazomer kunnen hebben voortgebracht 20 x 200
= 4000 nakomelingen, terwijl als er op het bedoelde terrein geen

wezels aanwezig waren, onder gelijke omstandigheden 40.000

stuks aanwezig zouden zijn geweest.

Ofschoon de verhouding tusschen het aantal op een zeker

terrein overwinterende muizen en dat van het aantal daar ver-

toevende wezels ook wel eene geheel andere kan zijn dan die van
400 tot 3, ziet men toch uit de bovenstaande berekening duide-

lijk dat de wezels zeer zeker door hunne werkzaamheid eene

muizenplaag kunnen helj)en voorkomen. Dit kan nog des te

eerder het geval zijn, omdat een wezel, als hij veldmuizen genoeg

aantreft, zich niet tot het dooden van eene enkele veldmuis per

dag zal bepalen, daar hij immers bij voorkeur zich alleen met het

bloed van de door hem gedoode dieren voedt.

Natuurlijk is de aanwezigheid van vele wezels gedurende den

winter niet de eenige factor, waarvan de vermeerdering van de

veldmuizen in den volgenden zomer en nazomer afhangt; zoo

heeft ook de weersgesteldheid in 't voorjaar, als de voortplanting

begint, grooten invloed, want de pasgeboren muisjes sterven

in massa's, wanneer plotseling hooge vorst invalt. Maar in ieder

geval spelen de wezels gedurende den winter eene zeer belang-

rijke rol bij het voorkomen van eene muizenplaag; en het nut,

dat zij als muizenverdelgers doen, is dus wel het allergrootst

gedurende den winter.

^) Dr. Hugo Crampe in ,,Fuhlingslaiidwirtschaftliche Zeitving", 1870.
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Toch is ook gedurende den zomer en den herst de beteekenis

van deze roofdieren als muizenverdelgers zeer groot. Die be-

teekenis wordt nog des te grooter, doordat de wezels in muizen-

jaren, dus bij zeer rijke voeding, ten tweeden male jongen werpen
en dus voor de voeding van dien tweeden worp nog eens weer

veel muizen noodig hebben, terwijl die jongen van den tweeden

worp zich reeds in het najaar zelfstandig gaan voeden.

Wei is (zie biz. 71) gebleken, dat de wezels niet alleen in Mei

jongen kunnen hebben, maar dat zij ook verder in den zomer
en zelfs in den nazomer kunnen werpen; maar dat er bij

zeer ruime voeding twee worpen kunnen voorkomen in een

jaar, vond ik nog nergens vermeld. Dat bij zeer ruime voeding

een tweede worp kan voorkomen bij diersoorten, die gewoon-
lijk slechts eenmaal per jaar werpen, is overigens wel bekend.

Zoo vermeldt Opel, dat in jaren, wanneer er zeer vele dennen-

of sparrenzaden voorkomen, de eekhoren een tweede worp
voortbrengt. ^).

Het onfeilbare bewijs voor het voorkomen bij wezels van een

tweeden worp in muizenjaren levert het feit, dat in streken,

waar in een zeker jaar eene muizenplaag heerscht, het aantal

wezels buitengewoon sterk toeneemt. Wanneer men in een muizen

jaar eene sterke toename van wezels ineen weinig uitgestrekt ge-

bied constateert, dan zou men dit kunnen toeschrijven daaraan,

dat de wezels zich van aangrenzende streken, waar weinig mui-

zen zijn, verplaatsen naar eene streek, waar eene muizenplaag

is opgetreden. Maar wanneer het aantal wezels over groote ge-

bieden buitengewoon sterk toeneemt, zonder dat het in aangren-

zende streken afneemt, dan moet men wel tot het optreden van

meer dan een worp concludeeren.

Dr. J. Wttewaall heeft in zijn brochure, ,,Over het ver-

leenen van premien voor het dooden van wezels" (zie de noot

op biz. 5) nauwkeurige opgaven meegedeeld betreffende het

aantal (kleine) wezels, dat er in de jaren 1853—'57 in geheel

Nederland en in grootere of kleinere gedeelten daarvan werd

gevangen. De voor 1857 vigeerende jachtwet loofde van Re-

geeringswege premien uit voor het dooden van zoogenaamd
,,schadelijk" gedierte (d.i. voor de jacht schadelijk gedierte.)

Daartoe werden in 't algemeen onze inlandsche roofdieren en

roofvogels gerekend. Bij de nog tegenwoordig vigeerende

jachtwet van 1857 is wel sprake van de mogelijkheid van het

verleenen van dergelijke premien van Regeeringswege, maar het

1) Fr. M. Eduard Opel, ,,LehrbucIi der Forstzoologie", biz. 113.
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uitkeeren van deze premien is facultatief gesteld i); bij besluit

van den Minister van Justitie van 28 Nov. 1857 werd het van

1) In art. 29 van cle wet van 1857 ,,tot regeling der jacht en visscherij''

lezen wij

:

„Voor schadelijk gedierte, gedood op eigen grond of op grond, waar
men bevoegd is te jagen of het gedierte te dooden, mits deze gronden in

Nederland zijn gelegen, kan onze met de zaken der jacht en visscherij

belaste Minister, wanneer deze, het Hoofd van liet gemeentebestvmr
gehoord, de voormelde omstandigheden voJdoende bewezen acht, de
navolgende premien toekennen:
voor eene moervos f 1.50

voor een rekelvos - 1 .00

voor een niet volwassen moer- of rekeJvos - 0.75

voor een marter, een fhiwijn, een bunsing, een hermelijn, een
wezel 0.30

voor een arend - 1.00

voor een valk, een havik, een sperwer, een wouw een bui-

zerd - 0.30
,,De premien worden niet toegekend dan voor zoover het gedoode

schadelijk gedierte vertoond is aan het Hoofd van het gemeentebestiiur,
die daaraan een kennel ijk teeken geeft.

,,De premien kunnen op gelijke wijze door onzen voornoemden Mi-
nister worden toegekend aan Ambtenaren van Rijkspolitie voor schade-
lijk gedierte, door hen met toestemming van den eigenaar of rechtheb-
bende gedood.

,,Voor het viervoetig gedierte, met uitzondering van de hermelijnen
en de wezels, worden de premien slechts genoten, voor zoover het is

gedood tusschen den Isten Mei en den Isten November, en voor moer-
en andere vossen, volwassen of niet volwassen, tusschen den Isten Maart
en den Isten November van ieder jaar."

Dat de premien voor vossen, marters, fluwijnen en bunsings alleen

gedurende den zomer kunnen worden verleend, heeft zijne oorzaak in

de omstandigheid, dat hunne vachten gedurende den winter eene be-

langrijke waarde vertegenwoordigen, zood.at men veilig mag veronder-
stellen, dat gedurende dat jaargetijde dit „schadelijk gedierte" vervolgers

genoeg vindt. De vacht van wezels en inlandsche hermelijnen heeft ook
in den winter slechts geringe waarde; daarom kan de Minister van Ju-

stitie voor deze 't geheele jaar door premien uitloven.

De roofdieren, welke de jachtwet 1857 als schadelijk gedierte brand-
merkt, zijn werkelijk voor de jacht nadeelig, daar zij wild dooden. Ook
zijn zij schadelijk voor den pluimveehouder en doen zij voor den land-

bouw eenige schade, doordat zij nuttige insektenetende vogels vernielen

en hunne nesten uithalen. Daar staat echter tegenover dat zij alle in

meerdere of mindere inate voor de bodemkviltuur hoogst nuttig zijn door
het dooden van vele schadelijke knaagdieren, als konijnen, woelratten,

veld- en boschmuizen; de boommarters ook door het dooden van
eekhorens. Het groote nut, dat de kleine wezel als muizenverdelger aan-

brengt, wordt in dit artikel uitvoerig besproken. Dat de Regeering pre-

mien betaalt voor de uitroeiing van het (voor de jacht) schadelijke ge-

dierte, is in 't geheel niet te billijken. De jagers zorgen zelven meer dan
genoeg voor de uitroeiing van deze dieren, terwijl ook nog vele anderen
er om de waarde van de vacht jacht op maken. In de jaren 1852—'57 wer-

den in Nederland, om de uitgeloofde premien machtig te worden, bij

de hoofden der gemeentebesturen vertoond: 5.861 vossen, 3.894 marters,

fluwijnen en hermelijnen, 81.449 wezels, 26.711 bunsings en 38.917

roofvogels, en daarvoor werd niet minder dan f 52.742.80 van Rijkswege
uitbetaald."
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Rijkswege betalen van premien voor gedoode wezels met ingang

van 1 December van dat jaar opgeheven.

Om voor gedoode roofdieren de uitgeloofde premie te kunnen
ontvangen, moest men er mee naar den Burgemeester zijner Ge-

meente gaan, die er een kenbaar teeken aan gaf (om te verhin-

deren dat men hem voor de tweede maal hetzelfde dier zou laten

zien), terwijl men het gevangen roofdier, waarvan de vacht ook
nog eene waarde vertegenwoordigt, mocht behouden. De Burge-

meesters moesten natuurlijk aanteekening houden van het aan-

tal roofdieren van verschillende soort, dat er hun in hunne
gemeente vertoond werd om er eene premie voor te ontvangen,

en zij moesten eene oj^gave daarvan doen toekomen aan den Mi-

nister van Justitie. Er kwamen dus de noodige officieele gegevens

bijeen omtrent het aantal premien, 't welk er voor iedere soort

van roofdieren werd uitgekeerd. Het is een zeer verdienstelijk

werk van Dr. Wttewaall geweest, deze gegevens van 1853—'57

te verzamelen. Ik wil een gedeelte daarvan vermelden en

daaruit bewijzen dat de wezels in muizenjaren meer dan een-

maal per jaar jongen werpen.

In de jaren 1852—'57 werden in geheel Nederland premien

uitbetaald voor de volgende getallen gedoode (kleine) wezels:

1852 5.425 stuks.

1853 8.856

1854 16.424

1855 25.639

1856 9.974

1857 22.131

Het aantal wezels, waarvoor premien werden betaald, zou

in 1857 nog lets grooter geweest zijn, wanneer niet met ingang

van 1 December van dat jaar de verleening van premien was

opgeheven.

In de rapporten over den toestand van den landbouw in

Nederland lezen wij, dat reeds in den nazomer van 1853 in

verschillende deelen van ons land de veldmnizen tot meer dan

gewone vermeerdering kwamen, maar deze zich in 1854 en

nog meer in 1855 in verscheiden streken buitengewoon sterk

vermeerderden, vooral in de provincie Groningen; terwijl het

getal dezer knaagdieren in 't laatst van 1855 weer zeer sterk

afnam. Maar de zomer van 1857 bleek weer zeer gunstig te zijn

voor de vermeerdering van veldmuizen, vooral in Ziiid-HoUand

en de Betuwe en den Tielerwaard, zoodat hier en daar al wat

te velde stond vernield werd en de bodem op vele plaatsen geheel

en al met gangen doorgraven was en er als een spons uitzag.
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De klachten over veldmuizen vallen dus volkomen samen met
de enorme massa's wezels, die in de geteisterde streken werden
gevangen. Over hoe grooter oppervlakte zich de muizenplaag

uitstrekte, des te meer wezels werden er gevangen. En daar wij

hier met een groot gebied te doen hebben, waar wezels werden
gevangen (het geheele land), terwijl de muizenplaag toch ge-

lokaliseerd bleek (de Betuwe en de Tielerwaard, een groot ge-

deelte van Zuid-Holland, het Oldambt in Groningen en een

gedeelte van Friesland), kan niet worden gedacht in de eerste

plaats aan het trekken van wezels uit de niet geteisterde streken

naar die, waar wel eene muizenplaag voorkwam, maar moet
er in de geteisterde streken wel degelijk eene buitengewoon

sterke vermeerdering van wezels hebben plaatsgehad; eene zoo

sterke vermeerdering, dat men wel moet aannemen, dat de

wezels, in verband met de buitengewoon sterke voeding, meer
worpen dan een per jaar hebben voortgebracht.

Hoe sterk het optreden van eene muizenplaag op het voor-

komen van vele wezels influenceert, blijkt uit het volgende. In

de jaren 1854 en 1855 kwamen hevige muizenplagen voor in

de provineie Groningen, bepaaldelijk in het Oldambt. Het aan-

tal voor gevangen wezels verleende premien bedroeg in deze

provineie in de jaren 1852—'57:

1852 438 stuks.

1853 872

1854 6.658

1855 11.534

1856 332

1857 956

Derhalve een enorme toename van het aantal gevangen we-

zels in de jaren 1854 en 1855. In 't jaar 1856 kwamen er bij-

kans geene veldmuizen in Groningen voor (waarschijnlijk ten

gevolge van het optreden van muizentyphus of eene andere

epidemic in den nazomer en den herfst van 1855). Toen de we-

zels dus in 1856 zoo goed als geene muizen vonden, verbreidden

zij zich natuurlijk over een grooter gebied, en voedden zij zich

hoofdzakelijk met vogeltjes en hunne eieren. En daar zij niet

meer zooals in muizenjaren in de aan muizen rijke streken als

't ware opgehoopt waren, werden er natuurlijk veel minder

wezels gedood dan in het vorige jaar. Maar er moeten toen in

Groningen ook vele wezels ten gevolge van onvoldoende hoeveel-

heid voedselgestorven zijn, en de voortplanting der overblijven-

den moet uiterst zwak geweest zijn, anders waren er toch zeker

veel meer dan 332 wezels in de provineie Groningen gevangen.
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Ook in Gelderland kwam 1855 in sommige streken eene mui-

zenplaag voor ; maar hier was de muizenvermeerdering toen veel

geringer dan in 1857. Toch was er tusschen 1852 en 1857 geen

enkel jaar, waarin niet hetzij in de eene of andere streek van deze

provincie, bepaaldelijk in de Betuwe en den Tielerwaard, eene

abnormale vermeerdering van veldmuizen plaatsgreep. Het aan-

tal in geheel Gelderland gevangen wezels, waarvoor premien

werd nitbetaald, bedroeg in

1852 1.384 stuks.

1853 1.775

1854 1.807

1585 2.205

1856 1.376

1857 7.750

Dat de wezels slechts in grooten getale in die distrikten voor-

komen, waar de miiizen zicli sterk vermeerderen, blijkt uit de

volgende tabel.

Jaar

1853
1854

1855

1856

1857

Tot. 1853-1857:593 2.209 10.541 1.898

De Veluwe bestaat geheel uit hoogen zandgrond, die in de

jaren 1852—1857 nog slechts zeer weinig was ontgonnen. Deze

bodem was voor de vermeerdering der veldmuizen al zeer weinig

geschikt. Het aantal daar gevangen wezels w^as in overstemming

daarmee slechts gering en ieder jaar ongeveer even groot.

De Graafschap bestaat voor het grootste gedeelte uit zand-

grond, voor een kleiner gedeelte uit rivierklei en beekbezinking

;

het distrikt Rijn en Waal voor het grootste gedeelte uit klei,

voor een kleiner gedeelte uit zandgrond. Plaatselijlc kwam daar

nog wel eens (bepaaldelijk in 1857) eene sterke muizenvermeer-

dering voor; het aantal in deze distrikten gevangen wezels was

daar dan ook altijd grooter dan op de Veluwe en het grootst

in 1857. Dit getal bleef daar echter geregeld heel wat kleiner dan

1) Distrikt Rijn en Waal: Tielerwaard, Neder- en Over-Betuwe.
2) Distrikt Maas en Waal: Bommelerwaard en het land van Maas

en Waal.

Distrikt
Veluwe
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In de gemeenten Benimel, Doodewaaid. Elst. Hemmen,
Heteren. Huissen, Kesteieii, Ophemert, Tiel. Valburg. Varik

en IJzendooin kwam in geen van de jaren lSo3
—

'57 eene mui-

zenplaag voor; het aantal veldmuizen is in de meeste van deze

gemeenten. waarschijnlijk ten gevolge van den toestand van

den bodem. gewoonlijk slechts geiing. Wezels worden daar niet

of weinig aangetroffen. In de gemeenten Beusichem. Buren,

Deil, Geldermalsen, Heiwijnen. Maurik, Zoelen komt bijkans

elk jaar een viij groot aantal veldmuizen voor; er wordt dan ook

daar telken jare een behoorlijk groot aantal wezels aangetroffen.

Eene werkelijke muizenplaag kwam in 185-4 in de gemeente

Deil voor. terwijl Beusichem, Culemborg, Geldermalsen. Haaf-

ten, Maurik. Waardenburg en Zoelen in 1857 buitengewoon veel

van veldmuizen te lijden hadden. In overeenstemming daarmee

werden dan ook in deze gemeenten in dit jaar zeer veel wezels

gevonden. met name in de gemeente Maurik.

Dat de wezels in t algemeen niet op groote schaal trokken van

streken, waar weinig muizen waren. naar streken. waar etne

muizenplaag heerschte. maar dat zij zicli in gemeenten, waar

eene muizenplaag heerschte sterker, dan anders vermeerderden.

blijkt wel uit het feit, dat in "t geheele distrikt tusschen Rijn

en Waal het aantal gevangen wezels "t welk gewoonlijk gemiddeld

ongeveer 1100 bedroeg (1154 + 1230 ^ 1343 ^ 655 =
438 J : 4 1.093), in 1857 steeg tot 6.159.

Natuurlijk werden nergens alle wezels weggevangen; het

aantal van deze roofdiertjes moet dus overal grooter, soms zelfs

beduidend grooter geweest zijn dan de opgegeven getallen. Het

laat zich gemakkelijk inzien. dat zoo groote massas wezels als

er vaak optreden in .streken, waar eene muizenplaag heerscht,

veel moet bijdragen tot het beeindigen van deze plaag.

Xiet alleen als vijand van de veldmuizen is de kleine wezel

van buitengewoon groote beteekenis, maar hij wordt ook zeer

nuttig door het dooden van andere knaasdieren, zooals woel-

ratten, huisratten, boschmuizen. huismuizen, dwergmuizen en

konijnen. Maar bovenaan staat het nut, dat de wezel teweeg

brengt doordat hij een buitengewoon groote rol speelt en bij het

voorkomen van sterke vermeerdering van veldmuizen en bij

het beindigen van eene muizenplaag. Daarbij valt de schade,

die dit roofdiertje aan de jacht en de pluimv.^eteelt veroor-

zaakt, geheel in *t niet.

J. RiTZEMA Bos.

Wageningen, Februari 1923.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

22. De invloed van de grondtemperatuur op aardappelschurft.

Het ,,Agricultural Experiment Station of the University of

Wisconsin" heeft uitgegeven .,Research Bulletin 53" (Juli 1922,

getiteld: ,,The influence of Soil temperature on the Potato

Scab", waarvan de auteurs zijn L. R. Jones, H. H. Mc Kinney
en H. Eellows. De grondtemperatuur, bij welke de gewone
aardappelschurft (veroorzaakt door Actinomyces of Oospora

scabies) zich het best ontwikkelt, is ongeveer 22° C; het

grootste aantal schurftige aardappelen treedt op bij 23° C,
terwijl het grootste aantal knollen, welker geheele oppervlakte

schurftig is, optreedt bij eene temperatuur van 20,5° C. De
temperaturen, tusschen welke de schurftziekte kan ontstaan,

liggen tusschen 11 en 30,5° C. De veldwaarnemingen schijnen.

volgens de schrijvers, in "t algemeen in overeenstemming te zijn

met de temperaturen, die door hen werden vastgesteld door

middel van experimenten.

23. Vlekziekte der boonen, veroorzaakt door Colletotrichum Linde-

muthianutn (=^ Gloeosporium Lindemuihianum). Memoir 42

van de Cornell University Agricultural experiment Station is

getiteld ,,Bean Anthracnose" en geschreven door Mortier F.

Barrus. Het is geillustreerd door 10 figuren in den tekst en door

8 afzonderlijke platen, waarvan een 4-tal gekleurde. De laatste

geven zeer natuurgetrouwe afbeeldingen van door Colletotrichum

Lindemuthianum aangetaste boonen en peulen, en ter vergelij-

king, van peulen, aangetast door bacterievlekzieke, Bhizoctonia

en roest, welke drie ziekten mogelijkerwijze met de gewone
vlekziekte zouden kunnen worden verward.

24. Invloed van het klimaat op de ontwikkeling van de bladrol-

ziekte der aardappelen. In „Phytopathology" deel 10 (1920).

biz, 407—414 komt eene verhandeling over clit onderwerp voor

van de hand van P. A. Murphy en E. J. Wortley. Knollen van

dezelfde zieke planten, geteeld op Nova Scotia, werden uitge-

plant op Prince Edward Island, Bermuda en in Zuidelijk Onta-

rio; overal trad de bladrolziekte in gelijke mate op. De onder-

zoekers trekken hieruit de conclusie, dat de bladrolziekte wordt

veroorzaakt door het uitpoten van besmette poters en dat

haar optreden niet wordt beinvloed door klimatologische om-
standigheden.

J. Ritzema Bos.
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VOORKOMING VAN DE SCHADE DER MADE VAN DE
WORTELVLIEG AAN GELE EN ROODE PENEN.

Zooals bekend is worden de gele en roode wortelen of penen
veelal in meerdere of mindere mate aangetast door de maden
der wortelvlieg {Psila Rosae Meigen). Deze maden graven daarin
gangen en maken den wortel zoogenaamd ,,wormstekig" en
roesterig. De wortel wordt onooglijk, onsmakelijk en minder-
waardig.

Mevr. E. Smit te Westernieland deelde mij enkele jaren ge-

leden mede, dat de wortelen in liaar tuin veel gaver en mooier
bleven, als in het gewas hier en daar een uieplant voorkwam.
Hoe zij aan die wijsheid gekomen was, is mij tot heden onbekend
gebleven.

Ondergeteekende deelde deze opmerking mede aan den heer
Jan MiTLLER te Den Andel, die jaarlijks een veld gele wortelen
voor den liandel verbouwde. Hij nam daarvan nota. Op het tijd-

stip, dat hij zijn wortelzaad in den grond had, beschikte hij echter

niet over uiezaad, maar kwam hij op het denkbeeld, hier en
daar een sjalot tusschen de wortelen te poten. Bij het rooien

in het najaar bleken ook zijn wortelen gaaf, terAvijl die van zijn

bnurlui zooals steeds waren aangetast. Hij kon dientengevolge

zijn wortelen veel beter kwijt en er een hoogeren prijs voor be-

dingen. Op een vraag van zijn buurlui : hoe hij zulke mooie
wortelen had verkregen, antwoordde hij : ,,Dat wil 'k jou

nait zeg'n, dat heb 'k van 'n landbouwleeroar". Het kan wel-

liclit zijn nut hebben, dat die het nu in ruimen kring gaat ver-

klikken. De persoon, wien het bovenstaande aanging, is in-

middels overleden.

Blijkbaar wordt de wortelvlieg door den reuk der uien of

sjalotten op een afstand gehouden, legt ze aan de wortelen daar

in de omgeving geen eieren en blijven de wortelen daar ter

plaatse onaangetast.

Groningen, A\)t\\ 1923. J. Heidema.
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OoTc verschenen in ,, Verslagen en Mededeelingen
van den PlayUenziektenkundigen Dienst'\ 7io. 29.

DE GROOTE EN DE KLEINE NARCISVLIEG.

BESCHRIJVING EN LEVENSWIJZE VAN DE GROOTE NARCISVLIEG.

De vlieg. 2Ierodon equesfris is een behaarde vlieg, die op het

eerste gezicht door vorm en grootte aan eene bij, door kleur

en dichte beharing aan een kleine hommel doet denken. Het
bezit van slechts twee vleugels (bij en en hommels hebben er

vier) bewijst evenwel, dat het insect tot de orde der Tweevleu-

geligen (Diptera) behoort.

Het lichaam is i 1 c.M. lang, zwart of donker metaalgroen

van kleur; door de soms in dwarsstrepen staande witte, bruin-

roode of geelgrijze haren wordt die grondkleur echter bedekt.

Op den kop ziet men de groote samengestelde oogen, die een

groot deel van den kop innemen. In PI. V,fig. 1 zijn eenige vlie-

gen op natuurlijke grootte afgebeeld. (Deze opname is vervaardigd

naar eenige oude museumexemplaren, daar ons momenteel geen

versch materiaal ten dienste stond ; zij geeft echter nog voldoende

duidelijk het algemeen uiterlijk der vliegen weer).

De vliegen komen in de lente, meestal omstreeks midden
Mei, uit den grond voor den dag. Natuurlijk zijn er altijd een

aantal, die eerder, en een aantal, die later verschijnen; ook het

weer is op het tijdstip der vlucht van invloed. In vroege, warme
voorjaren zal de groote massa eerder voor den dag komen,
dan in ongunstige, natte en koude jaren.

Het ei. Na paring zetten dewijfjes hare ovale, krijtwitteeieren,

die 1| m.M. lang en | m.M. dik zijn, af aan de bladeren vlak bij

den grond, misschien ook wel op den grond of op den neus

van den bol, als deze ondiep zit. In totaal worden waarschijnlijk

60— 100 eieren gelegd; bij elke plant niet meer dan 4 of 5, mis-

schien dikwijls slechts een.

De made. Na een dag of 5 reeds komen uit de eieren de kop- en

pootlooze maden (zie PI. V, fig. 2), die in den bol kruipen, volgens

sommigen van onderen op door de schijf; zij zouden dan dus

eerst buiten langs den bol naar beneden moeten kruipen. Wel-

licht ook kruipen zij direct tusschen de schubben door in den

bol, en misschien ook worden beide wegen gevolgd. Bij overlangs

doorsnijden van een aangetasten bol ziet men vaak, dat een gang
is gevormd van den neus naar de schijf of de zijkant; als deze is

bereikt, keert de made zich om en begint een nieuwen gang in

andere richting ; dit pleit dus meer voor binnendringen door den
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neus. Gewoonlijk bevindt zich slechts een, zelden twee, en niet

dan bij zeer hooge uitzondering drie maden in een bol.

De bijna ronde, aan de onderzijde wat afgeplatte maden zijn

voorzien van kraclitige mondhaken, die zich onder aan het kop-

gedeelte bevinden (op PI. V, fig. 2 bij de made links als een zwart

puntje te zien), en van andere harde monddeelen, waarmede zij

het weefsel vernielen en uitvreten, zoodat de bol min of meer wordt

uitgehold. Door de uitwerpselen gaat nog een deel van het weef-

sel aan de wanden der uithoUing in rotting over ; de made leef

t

dus in een donker roodbruine, vieze, nattige massa (PI. V, fig. 5),

waardoor zij zelf ook bruin lijkt; de kleur van de sterk overdwars

gerimpelde huid is echter grauwgeel. Is een bol geheel uitgegeten,

dan verlaat de larve hem en begeeft zich door den grond in een

naburige; als regel echter blijft zij haar geheele leven in een bol.

Tegen het eind van den zomer, in October is de larve vrijwel

volwassen; zij is dan 1^—2 c.M. lang en bevindt zich gewoonlijk

in het bovendeel van den bol. Verreweg de meeste exemplaren

blijven den geheelen winter nog in den bol; slechts enkele ver-

laten dien reeds in den herfst om teverpoppen. Gewoonlijk ge-

schiedt dit in de 2de helft van Maart, soms ook vroeger of

later; de maden zoeken dan meestal even boven den bol, niet

dieper dan 2^ c.M. onder de oppervlakte van den grond, een

plaatsje voor het ondergaan der gedaanteverwisseling.

De pop. Dit verpoppen geschiedt in de tot een harde tonvormige

pophuid geworden larvehuid, die donkerbruin van klenr, nog

sterker gerimpeld en nog ruwer wordt ; de pop is lets korter dan

de larve, nl. ongeveer 14 m.M. lang (PI. V, fig. 3). De poprust duurt

ongeveer 5 weken; haar duur is ook weer eenigszins afhankelijk

van het weer.

De pop opent zich aan het vooreind om de vlieg te laten

ontsnappen. Enkele maden verpoppen in den bol, maar dit is

uitzondering.

SCHADE.

In het jaar, dat de maden in den bol zijn binnengedrongen,

merkt men aan het bovengrondsche gedeelte nog niets van hare

aanwezigheid. De aangetaste bollen worden dus gewoon opge-

nomen en vele van hen dikwijls weder uitgeplant. In het volgend

jaar echter blijven zij dan of geheel weg of er komt slechts wat

zwak en gedraaid loof voor den dag. Is het hart van den bol

uitgevreten, dan komt er natuurlijk niets van een bloem; zat

de made meer aan den kant, dan kan de bol nog wel bloeien,

maar dan verraadt toch het loof, dat er iets niet in den haak is.

Dit is ook het geval, wanneer, wat vaak gebeurt, slechts de
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klisters van cle zwaardere boUen aangetast zijn. In PL V. fig. 5 ziet

men een bol met de made er in ; van dezen bol is de bloeistengel

geheel doorgevreten. Ook deze afbeelding is vervaardigd naar

een reeds oud exemplaar; zij is eehter nog duidelijk genoeg.

Daar ernstig aangetaste boUen in den herfst reeds geheel rot

en week kunnen zijn, spreekt het vanzelf, dat bij het uitplanten

deze worden uitgeschoten; hierdoor wordt ook, zonder dat het

bepaald in de bedoeUng lag, het aantal narcisvliegen verminderd.

Waar narcissen eehter vast blijven staan, kan de vlieg zich na-

tuurlijk ongestoord vermeerderen en groote schade aanrichten.

De grootste schade wordt aangericht bij yiarcissen; ook in

Amaryllis schijnt Merodon equestris gaarne te leven, terwijl

zij verder ook nog vermeld wordt als te zijn aangetroffen, zij

het ook niet dan zelden, in Galtonia, Scilla, Leucojum, LUium,
Habranthus, Vallota, hyacinth en Udp. Volgens Engelsche

opgaven zouden hardere bollen, van het Narcissus maximus en

N . spurius-tyipe, het minst worden aangetast, terwijl ze in de

varieteiten iV^. poeticus en i\". Leedsi, althans daar te lande, het

meest worden aangetroffen ; overeenkomstige ervaringen heef

t

men ook hier te lande opgedaan. Waarschijnlijk is hier eehter

geen sprake van een bepaalde voorkeur, maar moet de ver-

klaring van het sterk optreden in laatstgenoemde varieteiten

geweten worden vooreerst aan den veel dichteren stand van
het loof, waardoor aangetaste bollen minder in het oog vallen

en diis minder grondig verwijderd worden dan bij soorten met
dunnen stand. Ten tweede geschiedt het sorteeren der Poeticus-

soorten meestal minder nauwkeurig omdat deze bollen zoo klein

zijn. Ten derde blijven deze soorten vaak meer dan een jaar vast

staan; dit alles werkt de aantasting in de hand. Hoe dit ook

zij, het staat vast, dat men de aantasting het meest vindt

in N. Tazetti, N. Jonquille, N. poeticus en van de groot-

bloemige in Golden Spur en Dubbele van Sion, welke beide

uit Zuidelijke streken worden ingevoerd.

VERBREIDIXG.

De groote narcisvlieg komt waarschijnlijk in het geheele land

voor; uit den aard der zaak wordt de schade het meest gevoeld

in het bollendistrict. Zij is oorspronkelijk uit Zuid-Europa af-

komstig en reeds in 1738 door Reaumur beschreven. Ofschoon

zij aan ons klimaat is aangepast, heeft zij toch tijdens den vlieg-

tijd nog gunstig, zonnig weer noodig, wil zij zich sterk kunnen
vermenigvuldigen. Een natte koude Meimaand heeft dan ook

een gunstigen invloed op de schade, die in het volgend voorjaar

bemerkbaar is, zooals in Engeland is geconstateerd.
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BESTRIJDING.

Een gemakkelijk toe te passen, afdoend middel is nog niet

bekend. De warmwaterbehandeling, die tegen aaltjes met zoo

iiitnemend siicces kan worden toegepast, werkt tegen narcis-

vliegmaden nog te onzeker wegens degrootere weerstandskracht

dezer larven. Reden te meer, dat alle belanghebbenden de

andere middelen en maatregelen, welke uitvoerbaar zijn, met
volharding en energie toepassen en jaar op jaar blijven toe-

passen. Men kan die middelen verdeelen in die, welke buiten den

groeitijd en die, welke te velde toegepast moeten worden.

Sorteeren der bollen. Onder deeeiste komt vooiioopig, zoolang

nog geen andere behandelingswijze der bollen gevonden is, nog
maar alleen in aanmerking het zorgvuldig onderzoeken der op-

genomen bollen. Alle bollen, die, vooral bij den neus, wat zacht

aanvoelen, en alle bollen, die in de schijf of elders een gaatje ver-

toonen, waardoor waarschijnlijk een made naar binnen gekropen

is, moeten uit de partij verwijderd worden. Bij het opnemen
zijn de aangetaste bollen meestal nog niet diiidelijk week op

het gevoel; daar de maden in den zomer hun vernielingswerk

voortzetten, de holte dus grooter wordt en ook de rotting voort-

schrijdt, is dit tegen den planttijd met zeer vele bollen wel het

geval, echter niet met alle, zoodat men alleen hierdoor de partij

niet volkomen kan zuiveren.

Ziekzoeken. De eerste maatregel te velde is het ziekzoeken;

daarmede moet, zooals uit het bovenmedegedeelde omtrent de

levensgeschiedenis blijkt, reeds aangevangen worden, als de

maden nog in den bol zitten, dus in begin Maart. Danzoufeitelijk

nog niet gekokerd behoeven te worden, maar volstaan kunnen
worden met alleen de bollen er uit te halen. Daar men echter

nooit precies zeker is van het tijdstip, waarop de maden de bollen

beginnen te verlaten, is het echter beter altijd te lokei'eti ; waur

men buiten het bollendistrict niet altijd in het bezit van den

daarvoor noodigen koker is, verwijdere men de bollen met den

omringenden grond. Zeer in 't klein kan de grond zorgvuldig

worden afgezocht, liefst gezeefd, om de poppen te vinden die

natuurlijk worden gedood. De bollen moeten in geen geval op

denporriehoop, zooals men in het bollendistrict den composthoop

noemt, worden geworpen : men brenge ze in een diepenkuil, waarin

een laagje ongebluschte kalk. De oogst van den dag wordt tegen

den avond met een flinke hoeveelheid ongebluschte kalk ver-

mengd (men zij daarmede vooral niet te zuinig), vervolgens be-

vochtigd met niet te veel water (ongeveer evenvecl of iets

minder dan de hoeveelheid kalk) en daarna het gat dichtge-

stampt. De warmte der blusschende kalk doodt dan de maden.
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Het is zeer aan te bevelen elken bol, voor hij in den kuil tvordt

geworpen, door te snijden ; men heeft goede kans de made te

raken, en in elk geval kan dan de hitte van de kalk beter in

den bol doordringen en de made bereiken.

Vangen der vliegen. Op niet te groote terreinen, waarop een

kostbare collectie narcissen is geplant, zal liet loonend kunnen
zijn, de vliegen door kinderen of jongens met vlindernetjes te

laten vangen ; in Engeland heeft men dit met succes gedaan. Een
premie voor elke 10 of 25 gevangen of gedoode vliegen zou zeker

sterk aansporend werken.

Vergiftigen der vliegen. Hiermede zijn nog geen proeven ge-

nomen. Op grond van ervaring, in Amerika opgedaan met de

uienvlieg, zou dit zeker alle aanbeveling verdienen, vooreerst

echter nog op kleine schaal en op bijzonder geschikte terreinen,

b.v. beschut gelegen perceelen, waarvan bekend is dat de vlieg

er sterk optreedt. Men lost 6 gram natrium-arseniet (bij handel-

laars in chemicalien verkrijgbaar) op in 4 L. water en make van
die oplossing met een halve Liter stroop een eenigszins taaie

vloeistof . Hiermede moeten de velden in den vliegtijd der vliegen,

dus voor alle zekerheid voor het eerst in de laatste week van
April, met groote droppels besprenkeld worden, zoodat op den

grond en op de bladeren overal zulke vergiftigde droppels

terecht komen.
Daar de vliegen, zooals Prof. Eitzema Bos in 1882 bij exem-

plaren in gevangenschap constateerde, gaarne suikerwater drin-

ken,.is de kans niet gering, dat zij ook van deze vloeistof zullen

snoepen. De besprenkeling moet minstens eens per week, bij

regenweer nog vaker, plaats hebben. Indien bij de proeven

succes wordt gekregen, zal deze bestrijdingswijze, in verband

met de plaatselijke omstandigheden, nader uitgewerkt en even-

tueel verbeterd kunnen worden. Vrees voor vergiftiging behoeft

niet te bestaan, daar de stof alleen giftig is, als zij in de maag
komt. Huisdieren komen weinig of niet in de bollenvelden ; bijen

zullen ook niet licht vergiftigd worden, daar de bloei meestal

wel grootendeels is afgeloopen, als de bespuitingen beginnen.

Ook is het nog de vraag, of de bijen de vloeistof zullen opnemen.
Gaasafsluiting der bedden. Een kleine, zeer waardevolle partij,

een nieuwe varieteit b.v., kan men met vrijwel volkomen zeker-

heid vrij van aantasting houden, door het bed van af half April

bedekt te houden met grof gaas, behangerslinnen b.v. Men neme
dit gaas van ruim voldoende breedte ; door het plaatsen van eeni-

ge wilgenhoepels of gebogen, dikke ijzerdraden, kan men het

van het loof afhouden. Aan de kanten moet men een voldoend

breede strook gaas overhouden om het met steenen goed vast

te leggen, om opwaaien te voorkomen. Ook kan men de strook
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met wat zand bedekken, min of meer ingraven dus; dan zal

geen vlieg er onder kiinnen komen, maar natuiirlijk is dit lastiger

bij het verrichten der noodige werkzaamheden.
Ook kan men van latten ramen in elkaar spijkeren, waar het

gaas op gespannen wordt; deze ramen, die dus op het deksel van
een langen phitten bak moeten gelijken, kan men zoo lang maken
als men wil; men zet er dan eenvoudig zooveel tegen elkaar als

men noodig heeft. Bij zorgvuldige behandeling kunnen zulke

ramen meerdere jaren mede. Men moet bij de plaatsing natuurlijk

zorgen, dat de rand overal goed op den grond aansluit en er op
letten, dat er geen gaten of scheuren in het gaas komen.

DE KLEINE NARCISVLIEG.

Niet zelden zal men bemerken, dat een bol, die niet is op-

gekomen, of die bij het sorteeren week aanvoelt, niet de boven
besehreven maden van de narcisvlieg bevat, maar een groot

aantal, soms wel 30 en meer, veel kleinere maden. Soms ook vindt

men beide soorten te samen. Het komt ook wel voor, dat de bo]

nog in het geheel niet rot is en de maden zich alleen bevinden
tusschen de doode schubben buiten aan den bol. Deze kleinere

larven zijn die van de Heine narcisvlieg, Eumerus strigatus {lu-

nulatus), ook wel als maanvlieg of uieiizweefvlieg bekend.

Deze maden zijn gladder van huid en lichter van kleur, doch
lijken natuurlijk ook bruin, doordat zij eveneens in de vieze

rottende massa leven; ook zij zijn kop- en pootloos, in volwassen

toestand slechts f c.M. groot (PI. V, fig. 4, middenin.) Zij zijnge-

makkelijk kenbaar aan het bezit van een in 't oog vallend kastan-

jebruin hard uitsteeksel aan het achtereind, de ademhalingsbuis.

De meeste maden verpoppen, evenals die van Merodon, pas

in het voorjaar; sommige echter doen dit reeds in Augustus en

leveren in September of October vliegen, die waarschijnlijk in

den winter sterven; of zij zich nog voortplanten is niet bekend.

Bij in Engeland genomen speciale proeven werden in den herst

geen narcissen aangetast; dit zegt evenwel niet veel, daar het

nog de vraag is, of gezonde bollen wel ooit worden aangetast.

De verpopping heeft meestal plaats in den bol onder de buiten-

ste schubben, waar trouwens ook de maden zich dikwijls ophou-

den, of in den neus, doch meerdere maden verpoppen ook in den

grond nabij den bol. De pop (PI. V. fig. 4, onderaan) is slechts een

halve c.M. lang en witachtig van kleur; het bruine uitsteeksel

aan het achtereind is ook bij de pop nog duidelijk zichtbaar.

De vliegen verschijnen lets later dan de groote narcisvlieg,

n.l. in Mei en Juni.

De levensgeschiedenis is niet tot in alle bijzonderheden bekend;

naar alle waarschijnlijkheid leggen de vliegen hare eieren ook
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aan den voet der planten bij den grond, in groot aantal bijeen.

De vliegen zijn veel kleiner dan de groote narcisvlieg; zij gelijken

ook niet op een bij of hommel, maar worden direct als vlieg

herkend. De lengte is hoogstens | c.M. ; de kleur is metaalachtig

groen of bronskleurig, bij zwart af; op het borststuk bevinden

zich een paar witachtige overlangsche strepen, en op de zij den

van het achterlijf een paar halvemaanvormige dito vlekken,

waaraan het insekt den naam ,,maanvlieg'" dankt. In fig. 4 is

bovenaan de vlieg afgebeeld; daaronder ziet men 4 larven en

nog lager 4 poppen; het hoornachtig uitsteeksel is duidelijk te

zien; alles natuurlijke grootte.

Behalve in narcissen, is het insect ook gev^onden in sommige
andere bolgewassen, als hyacinth, Amaryllus, Iris, Sprekelia

en Ismene ; overigens is het reeds lang bekend uit uien en sjalot-

ten, terwijl het ook wel eens is aangetroffen in rottende aard-

appelen ; van de narcissen schijnt de soort Golden Spur eenige

voorkeur te genieten.

Zooals boven reeds werd opgemerkt, is het nog niet met abso-

lute zekerheid uitgemaakt, of de maanvlieg in staat is volkomen
gezonde bollen of uien aan te tasten. Ook is het niet aan te nemen,

dat zij enkel secundair zou optreden, dus alleen leven van de

rottende massa in bollen, die door andere oorzaken gestorven

zijn. Het lijkt het meest waarschijnlijk, dat de vliegen hare

eieren leggen bij bollen, die reeds een zieke of rottende plek heb-

ben (aaltjeszieke narcissen of hyacinthen b.v.), maar dat daarna

door de maden den toestand zeer verergerd wordt en de zieke

rottende plek door hen al vretende sterk vergroot wordt.

Daarom verdient het alle aanbeveling, ook aan de kleine

narcisvlieg zijne aandacht te schenken. Ook het feit, dat zij nog

al vaak wordt aangetroffen in bollen van de soort Golden Spur,

die veel naar Amerika gaat, maakt dit noodzakelijk. Zooals

boven werd gezegd, is de schade weinig opvallencl, als de larven

zich tusschen de buitenste schubben bevinden, en daarom be-

staat er kans, dat ook bij strenge keuring in export-partijen

bollen met larven voorkomen. Door krachtige bestrijding van

het insekt wordt deze kans steeds geringer.

Gelukkig is deze niet moeilijk, daar alle middelen tegen de

groote narcisvlieg aan de hand gedaan, ook tegen de kleine

met succes kunnen worden toegepast. Wie dus maatregelen

tegen de eerste treft, slaat twee vliegen in een klap.

Buitendien is het echter een gebiedende eisch, datopeenhooping

van alien mogelijken rottenden afval, in de eerste plaats van dien

van bollen, (de z.g. ,,porriehoop"), maar eventueel ook van uien,

aardappelen enz. voorkomen wordt, daar de maanvlieg in dezen

rommel kan broeden en zich vermenigvuldigen.

T. A. C. SCHOEVEES
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VERKLARING DER FIGUREN.
Fig. 1. Diif exemplaren van de groote narcisvheg (Merodon equestris)

.

Fig. 2. Twee larven van de gioote narcisvlieg; links van de buik-

zijde, rechts van de rugzijde gezien.
Fig. 3. Twee poppen van de groote narcisvlieg.

Fig. 4. Een vlieg, vier larven en vier poppen van de kleine narcis-

vlieg of nienzweefvlieg (Eumerus strigattis = lumdatus).
Fig. 5. Een doorgesneden narcisbol met een made van de groote

narcisvlieg in de rechter helft.

Alles natuurlijke grootte. Fig. 1 en 5 origineel; fig. 2, 3 en 4: naar
Journal Board of Agriculture, Engeland.
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BOEKBESPREKING.

Prof. J. RiTZEMA Bos en T. A. C. Schoevers,
,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouivge-

wassen'\ 4e deel. Vierde, geheel gewijzigde druk.

Groningen en Den Haag, J. B. Wolters' Uit-

geversmaatschappij, 1923.

De vierde druk van dit voor den praktischen landbouwer zoo

belangrijke werk nadert zijn voltooiing. In dit deel worden de

ziekten en beschadigingen der hakvruchten — aardappelen,

suikerbieten en mangelwortels, penen, koolrapen en knollen —
behandeld.

Ook hier begint de behandeling van elk gewas weer met een

tabellarisch overzicht, waardoor ook minder geoefenden den
naam der ziekte of beschadiging gemakkelijk kunnen vinden

en daarna de nadere inlichtingen en de bestrij dingswijze naslaan

(zie de tweede aflevering van dit Tijdschrift, 1923, biz. 26 en 27).

Zooals te begrijpen is, wordt veel meer dan de helft van den
inhoud door de ziekten en plagen der aardappelen ingenomen en

ongeveer een vierde gedeelte door die van suikerbieten en mangel-

wortels; aan de overige der bovengenoemde gewassen zijn slechts

een twintigtal bladzijden gewijd, vooreerst omdat er niet zooveel

belangrijke ziekten bij voorkomen, maar ook omdat die der

koolrapen en knollen voor een deel overeenkomen met die van
kool en koolzaad, welke in het vijfde deel nader zullen besproken

worden.

Bij de bieten en penen heeft, evenals in het derde deel, de

bespreking plaats in volgorde van de aangetaste deelen der

plant, maar bij de aardappelplant bleek dit onmogelijk, daar

vele der behandelde ziekteoorzaken zoowel de boven- als de

onderaardsche deelen aantasten. Door herhaalde verwijzigingen

wordt aan dit bezwaar zooveel mogelijk tegemoet gekomen.
Dat de bespreking der ziekten, nu eenmaal is afgezien van de

behandeling volgens de systematische volgorde der ziekte-

oorzaken, geschiedt in de volgorde, waarin die ziekten in de

tabellen voorkomen, heeft tot noodzakelijk gevolg, dat een

logisch verband tusschen de opeenvolgende onderwerpen ont-

breekt. Maar dit lijkt mij geen groot bezwaar in een werk, dat

toch in de eerste plaats bestemd is voor het opzoeken van de

ziekte of beschadiging, waarmee de praktische landbouwer in een

bepaald geval te doen heeft, en van de bestrij ding daarvan.

Ook van dit deel is de druk goed verzorgd en wordt de tekst

door ruim vijftig goede afbeeldingen verduidelijkt.

De verschijning van het vijfde en laatste deel kan eerlang

worden tegemoet gezien. H. W. H.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIEI).

25. Bijdrage tot de kennis van de ontwikkelingsstadien en de

leefwijze der Zweedsche boktorren. In het Zweedsch ,,Entomo-

logisk Tidskriff van 1922 afl. 2—4 (biz. 81—biz. 138) komt een

in het Duitsch geschreven verhandeling voor van M. A. Kemner
te Stockholm, getiteld ,,Zur Kenntnis der Entwickhnigsstadien

und Lebensweise der schwedischen Cerambyciden". Het is

een bekend feit, dat van vele algemeen bekende soorten van
boktorren de verschillende gedaanteverwisselingstoestanden nog

niet of nog zeer onvoldoende bekend zijn, en dat het ook met
onze kennis van de leefwijze van de meeste boktorsoorten nog vrij

zuiniggesteldis. De uitbreiding van deze kennis is niet alleen uit

een zuiver entomologisch oogpunt van veel beteekenis, maar heeft

ook, aangezien sommige soorten van boktorren als beschadi-

gers van boomen een belangrijke rol spelen, een groot praktisch

belang. Daar echter Kemner zich uitsluitend tot zoologische

onderzoekingen bepaalt, en de toepassingen op phytopahtolo-

gisch gebied niet behandelt, wil ik mij tot een kort referaat van
zijnartikelbepalen. Voor phytopathologen, die de beschadiging,

door boktorlarven aan de boomen teweeg gebracht, nader willen

bestudeeren.iseen eerste vereischte, dat zij d.e larven en poppen
der verschillende boktorsoorten van elkaar kunnen onderschei-

den; en dat kunnen zij doen met behiilp van Kemner's artikel

en afbeeldingen.

Vooreerst geeft de schrijver eenige biologische mededeelingen

omtrent de voeding der volwassen boktorren, omtrent de wijze

van eierleggen en omtrent de leefwijze der larven. Dan volgt eene

algemeene bespreking van de morphologic der larven, van de

biologic van het verpoppen, van de morphologic der poppen en

vandenontwikkclingsduur der boktorren. Vervolgens komt eene

uitvoerige bespreking van de larve en de pop van ongeveer een

20 tal soorten van boktorren uit de groep der Lamiiden. Een
groot aantal afbeeldingen van larven en poppen en ook van

de door de eerstgenoemden gegraven gangen verduidelijken den

tekst.

26. Mozaiekziekte bij salade. Ivan C. Jagger heeft in „Jour-

nal of Agricultural Research", 1921, biz. 737—739 onder den

titel „A transmissible Mosaic Disease of Lettuce" eene mede-

deeling gepubliceerd. In Florida (Vereenigde Staten van Noord-

Amerika) kwam mozaiekziekte bij salade voor. De ziekte werd,

blijkens ingestelde onderzoekingen, van zieke planten op ge-
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zonde planten overgedragen door bladluizen (n.l. door Myzus
Persicae Sulz.). Ook hier kon geen organisme worden ontdekt,

dat de oorzaak der ziekte zou kunnen zijn.

27. Eene bacterieziekte bij Richardia. In „Gardeners Chronicle",

1921 vindt men eene mededeeling over eene bij aronskelken

voorkomende bacterieziekte. De bladeren worden geel, de

wortels sterven af (waarschijnlijk zal Vv^el het geel worden der

bladeren het gevolg zijn van een abnorinalen toestand der

wortels, die aan het sterven van deze organen voorafgaat!),

en ten slotte gaat de geheele 2:)lant in rotting over. Volgens den
schrijver, W. F. Bewley, zou deze ziekte veroorzaakt worden
door eene bacterie, welke ook in rottende tomaten, aardappelen

kool en radijs voorkomt.

28. Aantasting van pioenen door eene Phytophthora-soort.

In „Science", N. Ser., deel 54 (1921) komt eene mededeeling

over dit onderwerp voor van H. W. Thurston en C. B. Orton.
In Pennsylvania verwelkten pioenen ten gevolge van de aan-

tasting door eene Phytojjhthora-fioort, die veelgeleekop Ph. irifes-

tans (welke de gewone aardappelziekte veroorzaakt) en die evenals

deze laatstgenoemde zwam geene oosporen schijnt te vormen.
Vele knoppen stierven af met de hen omgevende bladeren en

de stengeldeelen, waarop zij gezeten waren, en werden eerst

bruin en daarna zwart.

29. Over den invloed van uitwendige omstandigheden op hetmeer
of minder optreden van Steenbrand bij tarwe. In In ,,Fiihlings

Landwirtschaftliche Zeitung"", 1922. biz. 81—99 worden onder-

zoekingen van W. Heuser over dit onderwerp gepubliceerd.

Het bleek nit de genomen proeven, dat 4 tarwesoorten zeer

sterke steenbrand-aantasting vertoonden, wanneer de kieming

plaatsgreep bij eene temperatuur van 6— 10°C., terwijl zij, als

zij gekiemd waren bij eene temperatuur van 16—22°C., slechts

zeer weinig aan steenbrand leden. Zulks is in overeenstemming
met het feit, dat de optimum-temperatuur van de kieming van
tarwekorrels vrij hoog ligt, veel hooger dan die van de kieming

der Tilletia-iiporen. — Bij het uitzaaien van groote korrels bleek

de vatbaarheid der tarwe voor steenbrand veel geringer te zijn

dan bij het uitzaaien van zeer kleine korrels, waarschijnlijk

omdat groote korrels zich sneller en krachtiger bij de kieming

ontwikkelen. Bij sterke bemesting met kali zoowel als met phos-

phorzuur trad de steenbrand sterker op, bij sterke stikstof-

bemesting veel minder dan wanneer men geen bemesting aan-
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wendde. Bij het gebruik van voorjarig zaad trad bij dikkoj)-

tarwe weinig brand o]), bij Sieglander tarwe veel.

30. Over den invloed der bemesting met kalkstikstof op de

intensiteit van de aantasting van het graan door brand. In de
„]VIitteilungen der deutschen Landw. Gesellschaft"', 1922, biz.

253—257 wordt over dit onderwerp door L. Hiltner en F.

Lanz gehandeld. Sedert eenige jaren hebben deze Heeren proe-

ven genomen omtrent overbemesting. Hoewel deze proeven
oorspronkelijk ten doel hadden, het resultaat van verschillende

overbemestingen met het oog op de opbrengst van onderscheiden

gewassen vast te stellen, zoo bleek den ])roefnemers toch ook dat

zij meteen gegevens konden verzamelen omtrent de afhankelijk-

heid van verschillende plantenziekten van den voedingstoestand,

waarin de planten verkeeren, dus ook van de bemesting, welke
deze ontvingen. Zij zettennu hunne onderzoekingen ook in deze

richting voort. En zoo bleek hun, dat de aantasting van granen
door brand door eene krachtige eenzijdige stikstofbemesting

in sterke mate kon worden beperkt. Hiltner en Lanz hebben
als stikstofmest gebruikt kalkstikstof en ammoniumsnlphaat-
salpeter.

Het bleek, dat door krachtige bemesting met kalkstikstof de

aantasting van wintertarwe door steenbrand in die mate ver-

minderd werd als dit tot dusver alleen door de aanwending van
vrij goed werkende bijtmiddelen wordt verkregen. Even
gunstige resultaten werden bij zomertarwe verkregen ten op-

zichte van de aantasting door steenbrand, en bij haver ten op-

zichte van den gewonen haver(stnif)brand. Daarentegen had
ruime kalkstikstofbemesting geenerlei resultaat met het oog

op de bestrijding van tarwestuifbrand en gerstestuifbrand.

Het bleek dus dat de kalkstikstof in staat is, die brandsoorten

bij granen te beteiigelen, welke als brandsporen aan het zaad

kleven; niet die brandsoorten, welke als mycelium in de zaad-

korrels overbiijven. (Men vergelijke Ritzema Bos en Schoevers.
„Ziekten en Beschadigingen der Landbonwgewassen'', deel III,

biz. 99, biz. 125 en 126).

Dat de kalkstikstof in dezen werkte als een desinfectiemidde.^

van het zaaigraan, en dat er hier geen sprake was van het

minder vatbaar maken van de jonge graanplanten voor brand,

bleek hieruit, dat door eene overbemesting met de physio-

logisch zure ammoniumsulphaatsalpeter geene gunstige resul-

taten werden verkregen.

De schrijvers zijn van meening, dat met grond mag worden

gehoopt, dat die brandziekten der granen, welke door de aan-
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wending van chemische bijtmiddelen op het zaaigraan kunnen
worden bestreden, zullen blijken ook op voldoende wijze te kun-

nen worden tegengegaan bijv. ..diirch Drill-oder Reihendiin-

gung mit Kalkstickstoff oder durch Inkrustierung der Getreide-

korner mit diesem Stoff . Zunachst kame erst seine versuchsweise

Anwendung in Betracht."

Daar wij in het bijten van het zaaizaad met kopervitriool

een uitstekend en niet moeilijk toe te passen middel ter bestrij-

ding van tarwesteenbrand, gerstesteenbrand en roggestengel-

brand hebben (Zie Ritzema Bos en Schoevers, „Ziekten en
Beschadigingen der Landbouwgewassen/' 4e drnk. 3e deel,

biz. 127— 131). komt het mij voor, dat de kalkstikstofbemesting

als bestrijdingsmiddel tegen de vermelde ziekten niet veel

kans heeft, ooit de kopervitrioolbehandeling van het zaaigraan

te zullen vervangen; tenzij deze bemesting bij de bestrijding

van brandziekten een even goed resultaat mocht blijken te

geven als de kopervitrioolbehandeling, in welk geval natuurlijk

de waarde van de kalkstikstoi als meststof den doorslag zoii geven.

De bestrijding van haverstuifbrand echter kan niet met
kopervitriool geschieden (Zie Ritzema Bos en Schoevers,
..Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen"', 4e druk,

3e deel, biz. 137), omdat de haver er door beschadigd wordt.

Men bestrijdt den haverstuifbrand vrij goed, maar niet afdoende,

met formaline (Zie het bovenaangehaalde werk van Ritzema
Bos en Schoevers, deel II, biz. 46) of met heet water. Daar de

formalinebehandeling noch de heetwaterbehandeling geheel

afdoende resultaten oplevert, omdat de besmetting der jonge

haverplantjes ook kan uitgaan van brandsporen, die op den

grond zijn terecht gekomen (zie het bovenbedoelde werkje,

deel II, biz. 124 en 125), schijnt het mij toe, dat de bestrijding

van haverstuifbrand met behulp van kalkstikstofbemesting

nog de meeste kans heeft, ingang te vinden in de praktijk,

althans wanneer de door Hiltker en Laxz aangegeven

methode bij voortgezette proefneming aanbevelenswaardig mocht

blijken te zijn.

Het zij mij evenwel vergund, er op te wijzen, dat de ervaring

heeft geleerd, dat kalkstikstof schadelijk werkt op> kiemende

zaden. (Zie o.a. Otten, ,,Bemestingsleer", bl. 136; verschenen

in de ,,Geillustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek", 1922).

't Is dus nog zeer de vraag, in hoever de door Hiltner en Lanz
aanbevolen methode van brandbestrijding met kalkstikstof

werkelijk aanbeveling zal blijken, te verdienen.

31. Bijdrage tot de specialisatie van de meeldauwzwam Erysiphe
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horridula Lev. op Ruwbladigen (Boragineeen). Onder dezen titel

komt een mededeeling voor in het „Centralblatt fiir Bakteriolo-

gie und Parasitenkunde" (II, deel 55, 1922, biz. 380—506)
van de hand van S. Blumer. De schrijver scheidt van de meel-

dauwzwam Erysiphe cichoriacearum D. C. die vormen af, welke

Boragineeen aantasten, en wel onder den naam Erysiphe hor-

ridula Lev. terwijl de naam E. cichoriacearum D. C. alleen voor

vormen bewaard blijft, welke Composieten bewonen. Bij E.

horridula verloopt de kieming eenigszins anders dan bij de

Composieten bewonende E. cichoriacearum, en ook vindt men
er vaak drie ascosporen in een ascus. De specialisatie is bij

E. horridula veel zwakker dan bij E. cichoriacearum. Naar
de grootte der conidien kan men bij E. horridula drie ras-

sen onderscheiden ; maar Blumer kon geen verband ontdekken

tusschen de conidiengrootte en de voedsterplant, waarop de

bepaalde meeldauwvorm leeft. Wat de voedsterplanten betreft

kon hij troiiwens geen scherpe specialisatie vaststellen : een

bepaald ras leeft hoofdzakelijk op eene plantensoort, maar
kan toch ook op nog andere plantensoorten worden aangetroffen,

of m.a.w. een bepaald biologisch ras van Erysiphe horridula kan
een hoofdhospes hebben en daarnaast meerdere bijgastheeren

of toevallige gastheeren. Op Cerinthe majer kunnen alle biolo-

gische rassen van deze meeldauwzwam voorkomen. De op

Symphytum levende Erysische horridula kan niet rechtstreeks op

Echium overgaan, maar wel van Symphytum op Cerinthe en van
deze plant op Echium.

32. Vlekken op de bladeren van Aucuba japonica. Monte-
MARTixi beschrijft in ..Rivista di Path, verget.," (Jaargang 1921,

biz. 33) eene ziekte bij Aucuba japonica, die in de buurt van
Pavia voorkwam. Er vertoonden zich op de tot dusver gezonde

bladeren zwarte vlekken, gewoonlijk eerst aan den top, terwijl

er later successievelijk over de geheele oppervlakte der bladeren

dergelijke vlekken zichtbaar werden. De vlekken breidden zich

uit, en langzamerhand stierven verschillende bladeren geheel

of voor een groot gedeelte af. Op de doode plekken vertoonden

zich weldra conidiendragers met conidien van den Alternaria-

vorm (Zie Ritzema Bos en Schoevers, deel III, biz. 68); later

vertoonden zich daar ook de perithecien van eene Pleospora-soort

(zie eveneens daar), die bleek te zijn Pleospora infectoria Fuck.

Het komt mij voor, dat Montemartini niet positief heeft bewe-

zen, dat de Alternaria-conuWew en de P/eos/)ora-perithecien,

die hij op de Aucuba-bladeren vond, verschillende vormen van

dezelfde zwam zijn; en evenmin dat de Aucuba-ziekte door
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deze zwam veroorzaakt werd, zooals hij blijkbaar aanneemt.
Overigens is zoowel het laatste als het eerste zeker niet onwaar-
schijnlijk.

33. Een buitengewoon goede rupsenlijm. Volgens Paillot, die

„Tanglefoot"" gebruikte, moet deze in Amerika dikwijls gebruikte

rupsenlijm het beste kleefmiddel wezen, dat er tot dusver
bekend is. Het is, volgens hem, onschadelijk voor de boomen en
kan dus op de boomstammen zelf gesmeerd worden, en het

blijft drie jaar lang zijn kleefvermogen behouden. (Mededeeling

in „Zeitschrift liir Pflanzenkrankheiten", Bd. XXXII, 1922,

biz. 269; naar ,,Comptes rend, d. Sc. de I'Acad. d'Agric. de

France.", dee.l 7, 1921, biz. 274—277.)

34. Heksenbezems bij de zeeden (Pinus maritima.) J. Du-
FRENOY (.,Phytopathology", 11, 1921, biz. 26). In Zuid Westelijk

Frankrijk vindt men dikwijls heksenbezems bij de zeeden. Bij

het onderzoek van de hypertrophie vertoonende scheuten bleek

het dat deze massa's bacterien bevatten. Er werden van deze

bacterien in reinkultunr gekweekt, en daarmee werden knoppen
van de zeeden geinfecteerd. De geinfecteerde knoppen gingen

alle dood ; de weefsels van de gestorven knoppen waren gevuld

met bacterien, maar er werden geen heksenbezems gevormd.
De bedoelde bacterien bleken dus wel te kunnen parasiteeren

in de knoppen van de zeeden ; maar het bleek niet of zij de oor-

zaak kunnen zijn van het ontstaan van heksenbezems.

35. Invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van mo-
zaiekziekte bij komkommers. In „Phytopathology"", II (1921),

biz. 46 en 47 komt een uittreksel voor van eene mededeeling

over dit onderwerp van S. P. Doolittle. Komkommerplanten
werden kunstmatig met het virus van mozaiekziekte geinfec-

teerd en werden geteeld in een bodem, die op een temperatuur

van 18—30°C. werd gehouden. Bij temperaturen van de lucht

beneden 20°C. kwam de mozaiekziekte niet dan bij uitzondering

tot ontwikkeling. Bij temperaturen van 22—27° C. vertoonde

zich mozaikziekte, maar als de temperatuur werd gebracht op
27—30°C. werd de incubatietijd veel verkort en trad de ziekte

veel heviger op, terwijl zij ook eenigszins andere verschijnselen

vertoonde.

J. RiTZEMA Bos.
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AANTASTING VAN DE AARDAPPELPLANT DOOR
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J. C. DORST.

De aardappelplant kan worden geteisterd door twee soorten

van het geslacht Rhizoctonia. Deze zijn:

1. Rhizoctonia violacea.

2. Rhizoctonia solani.

De Rhizoctonia violacea tast de aardappelplant slechts zelden

aan; voor de aardappelcultuur is deze niet van economische

beteekenis.

Anders daarentegen is het gesteld met de Rhizoctonia solani.

Deze is zeer algemeen verspreid en komt in elk aardappelveld

in meerdere of mindere mate voor. Niet alleen geldt dit voor

ons land, maar wanneer men de Amerikaansche literatuur na-

gaat, krijgt men den indruk, dat de Rhizoctonia daar veelvuldig

kan optreden. In Engeland, Schotland en Duitschland kwam
in de velden. die ik daar zag, ook steeds Rhizoctonia-aantasting

voor, in sommige zeifs in zeer hooge mate. Bij het nagaan van

partijen aardappelen uit Polen, vond ik een groot aantal knoUen

bezet met sclerotien van Rhizoctonia solani.

Sprekende met oude aardappelverbouwers in de provincie

I^riesland en hen wijzende op i)lanten, die waren aangetast door

Rhizoctonia, werd meerdere malen de opmerking gehoord

:

,,0, is dat nu Rhizoctonia, we hebben dat altijd ,,plagerij" of

,,vreterij" genoemd."
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We kiinnen dan ook veilig aannemen, dat de Ehizoctonia
solani een ziekte is, die reeds lang bij de aardapjaelcultuur voor-

komt, en tevens, dat ze ook zeer algemeen verspreid is. Wanneer
in 't vervolg kortheidshalve sprake is van Rhizoctonia zonder
meer. wordt hiermede steeds de Rhizoctonia solani bedoeld.

Vormen, icaariyi de Rhizoctcmia zich voordoet.

In haar groeienden vorm vertoont de Rhizoctonia zich als

lichtbruine, vertakte draden {mycelium), die met het bloote oog,

of nog beter met een zakloupe, duidelijk zijn te zien. Dit myce-
lium komt voor op alle ondergrondsche deelen van de aardappel-

plant. De draden kunnen zich ineenstrengelen tot vaste, bruin-

zwarte lichaampjes {sclerolien), die zich uitwendig op stengel,

wortel en knollen hechten. De sclerotien zijn zeer sterk tegen

ongunstige invloeden. Wanneer ze voorkomen op de knollen,

kan de Rhizoctonia op deze wijze met het pootgoed worden over-

gebracht op een volgend gewas, terwijl de sclerotien, die met de
Stengels, stolonen, of wortels in den bodem achterblijven, later

een daarop groeiende, gezonde plant kunnen besmetten. Boven-
dien kan de Rhizoctonia saprofietisch in den bodem leven,

terwijl ze ook is gevonden op verschillende andere plantensoor-

ten. Voor de aardappelcultuur hebben we dus te maken met twee
wijzen van besmetting en wel met het pootgoed en vanuit den
bodem

.

Behalve in den vorm van draden (mycelium) en sclerotien,

kan de Rhizoctonia zich ook nog voordoen als een wit vlies. Even
boven den grond, om den Stengel been, vinden we dan een witte

of grauwwitte manchet, die eenige c.^I. lioog kan zijn. Hier
worden de basidiosporen gevormd. Welke beteekenis deze

bezitten voor de verspreiding der ziekte is niet bekend. Naar het

voorkomen van dezen vliesvorm heeft men de Rhizoctonia ook
wel genoemd Hypochnus solani, een naam, die nog wel wordt
gebezigd .

.

Ziekteverschijnselen bij Rhizoctonia-aantasting

.

De ziekteverschijnselen bij Rhizoctonia-aantasting zijn zeer

uiteenloopend ; we vinden hier alle mogelijk overgangen tus-

schen planten, die volkomen gezond lijken en planten, die in

zeer sterke mate zijn aangetast. Uit alles krijgt men den indruk,

dat de Rhizoctonia staat op de grens van parasiet en saprofiet

en dat de uitwendige omstandigheden bepalen naar welken kant
zij op een bepaald moment het meeste overhelt. Dit zou dan de
reden zijn, waarom haar verschijnselen zoo zeer uiteenloopen

en waarom de schade, die ze aanricht, in zoo sterke mate kan
schommelen. Aangezien een bepaald ziektebeeld niet is te geven,

zijn we genoodzaakt enkele verschijnselen meer uitvoerig te
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beschrijven. We kiezen daarvoor verschillende ontwikkelings-

stadia van de aardappelplant.

Aantasting van de aardapijelkietn.

Wanneer bij bewaring van aardappelen in den kuil of in een

andere min of meer vochtige bewaarplaats, aan de knol lange

teere kiemen ontstaan, zien we hierop vaak bruine vlekken, die

soms zoo groot worden dat om de kiem een bruine aangetaste

ring ontstaat, waardoor deze voor een gedeelte afsterft. Over de

kiem kan men dan de bruine Rhizoctonia-draden vinden, die

geheel aan de oppervlakte blijven en die hier verder ook niet

schijnen binnen te dringen; gewoonlijk kan men de draden ver-

volgen tot aan de sclerotien, die op de knol voorkomen. Wanneer
de aardappelen in bakjes ter voorkieming worden gezet en de

kiemen ontstaan in een betrekkelijk droge omgeving en bij niet

te hooge temperatuur, lieb ik nooit aantasting van de kiemen
door Rhizoctonia waargenomen.

Anders evenwei kan het zijn, wanneer de aardappelen al of

niet voorgekiemd worden gepoot. Zeer dikwijls ziet men dan,

dat een gedeelte of alle kiemen van een knol door de Rhizoctonia
worden aangetast, waarbij dan weer de bruine vlekken ontstaan.

Soms is deze aantasting van dien aard, dat de kiem voor een

gedeelte afsterft. Opvallend is hierbij, dat dit afsterven meest
plaats vindt eenige c.M. onder de bodemojDpervlakte. Het onder-

ste gedeelte van de kiem vormt weer zijspruiten, die zeer dik-

wijls, niettegenstaande de misdadiger in hun onmiddellijkenabij-

heid is, blank en gaaf de bodemoppervlakte bereiken en een

Stengel vormen, die geheel gezond lijkt. Soms worden ook de
zijspruiten weer aangetast en herhaalt zich hetzelfde nog een

keer. Dergelijke planten komen laat boven en vormen dan meest-

al dunne Stengels. Dat knollen in 't geheel geen planten geven,

door de Rhizoctonia ,komt slechts sporadisch voor.

Aantasting van jonge planten.

Korten tijd na opkomst, wanneer de planten zoo ongeveer

10 c.M. hoog zijn, zien we hier en daar verspreid, planten met
een doffe, donkere kleur. Bij nadere bezichtiging vinden we
even onder de bodemoppervlakte bruine vlekken en Rhizoctonia-

draden. De aantasting gaat vaak zoo ver, dat de stengel bijna

geheel ,,doorgevreten" lijkt. Bij vochtig weer ontstaan dan
boven de plaats van aantasting wel wortels, die het leven nog

rekken, maar dit niet kunnen redden. Kenmerkend voor het

half parasietisch karakter van de Rhizoctonia is nu weer, dat

men voor verreweg het grootste gedeelte planten vindt, die

een of meer dergelijke Stengels vertoonen, terwijl de andere

normaal schijnen. Bij nader onderzoek kan men ook op deze in



100

de meeste gevallen Rhizoctoniadraden vinden, terwijl ook groo-

tere of kleinere bruine vlekken, die duiden o^:* aantasting, veel-

viildig voorkomen. Bij verdere ontwikkeling dezer planten kan
men bij het meerendeel bij oppervlakkige beschouwing niets

bespeuren. Alleen vindt men bij nauwkeuriger observeeren

enkele vroeg afgestorven kleine Stengels, geheel verdord, terug.

Graaft men dergelijke planten op, dan zijn de Rhizoctonia-

draden nog wel degelijk op alle deelen aanwezig.

Aantasting van oudere planten.

Later in den groei ziet men planten, waarvan de blaadjes

in den top zijn samengeknepen. De blaadjes zijn zeer dof van
kleur en voelen min of meer hard aan. De knoopen van dergelijke

planten zijn meestal wat verdikt, terwijl een enkele maal boven
den grond kleine knolletjes worden gevormd. Bij sommige
varieteiten (b.v. de Mid Lothian Early, ook wel Schotsche muis

of Eersteling genoemd) bloeit een gedeelte der aangetaste planten

wat vroeger dan de gezonde. Even onder de bodemoppervlakte
vinden we de aantasting door de Rhizoctonia, die zoo sterk kan
zijn, dat het den indruk maakt, dat de Stengels zijn geraakt met
een schoffelwerktnig, of dat ze door een of ander dierlijken vijand

zijn ,,aangevreten". Vandaar dat men van velden, waarin

veel Rhizoctonia voorkomt, wel eens hoort, dat de aardapjjelen

lijden aan ,,vreterij". Op de ondergrondsche deelen kan men dan
de Rhizoctonia-draden vinden, die den eenen keer als een dun
netwerk, een anderen keer als een vrij dik omhulsel om stengel,

stolonen of wortels heenzitten. Vooral de stolonen vertoonen

Rhizoctonia-draden, en deze zijn ook altijd aangetast. De
aantasting blijkt weer uit de bruine vlekken, terwijl menig-

maal de stolonen tot aan den stengel toe zijn afgestorven. In

dergelijke gevallen ontstaan later naast de oude stolonen weer

nieuwe, die nu eens vrij gaaf uit den strijd komen, een ander

maal ook worden aangetast. Behalve de Rhizoctonia-draden

vindt men ook sclerotien op de ondergrondsche deelen. Toch ver-

toonen lang niet alle planten, waarop Rhizoctonia voorkomt, het

zooevengenoemde bovengrondsche ziektebeeld. Wanneer de

stengel slechts in geringe mate is aangetast, ziet men boven den

grond geen abnormale verschijnselen. Hierbij kunnen de stolonen

vrij sterk zijn aangetast, zoodat een normale vorming van knol-

len niet kan plaats vinden. De plant lijkt dus boven den grond

gezond, terwijl ze in den bodem wel degelijk lijdt door de

Rhizoctonia. Andere malen komt zoo weinig aantasting voor,

dat de Rhizoctonia de plant niet of slechts in geringe mate be-

lemmert. Het constateeren van Rhizoctonia wordt dan minder

gemakkelijk. In gevallen van lichte aantasting komtde Hypoch-
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nus-vorm ons vaak te hulp. Wanneer men aan den voet van den
Stengel, even boven den grond, een wit vlies vindt, dat geheel
om den stengel heen zit en pl.m. 1 a 4 c.M. hoog is, kan men
er zeker van zijn, dat Rhizoctonia in 't spel is.

Later in den groeitijd worden de verschijnselen weer minder
duidelijk. Sterk aangetaste planten sterven vroeger af dan
gezonde.

De ophrengst van aangetaste planten.

Waar de aantasting door de Rhizoctonia zoo zeer kan uiteen-

loopen, is ook de invloed op de opbrengst zeer verschillend.

Bij sterk aangetaste planten zien we het volgende. Door het

afsterven van de stolonen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, ont-

staan er een of meer zijtakken aan die stolonen, die gewoonlijk
korter zijn dan de oorspronkelijke. Het gevolg hiervan is een
grooter aantal knollen, die evenwel aanmerkelijk kleiner blijven

dan die van normale planten; dit is de oorzaak dat men de
Rhizoctonia-ziekte in Amerika wel noemt de ,,kleine aard-

appelen-ziekte". Ook liggen deze knollen dichter bij elkaar.

Vaak komen ze tegen elkaar aan te liggen, waardoor men hoe-

kige, slecht gevormde knollen verkrijgt. Ook komt het voor, dat
hierdoor om den stengel heen te weinig rnimte aanwezig is,

waardoor de knollen voor een gedeelte boven den grond komen

;

ze worden dan door het licht spoedig groen en voor de mensche-
lijke consumptie onbrnikbaar. De knollen zijn gewoonlijk bruin

van kleur en bezet met bruine draden en sclerotien. Door de
sclerotien en draden blijft meer aarde hechten aan de knol,

waardoor ze niet zoo schoon voor den dag komen als die van
gezonde planten. De totaalopbrengst is zeer gering, en door den
leelijken vorm en het groote aantal kleine knollen bovend ien van
minder kwaliteit.

Bovenstaande heeft dus betrekking op sterk aangetaste plan

ten. Hiernaast komen planten voor, die in aantal, vorm en

grootte der knollen normaal zijn en waarop toch Rhizoctonia-

draden en sclerotien zijn te vinden. Tusschen deze twee uitersten

vindt men weer alle mogelijke overgangen.

Verschijnselen, die wel eens ten onrechte aan Rhizoctonia ivorden

toegeschreven.

Was men vroeger geneigd, alle Rhizoctonia verschijnselen toe

te schrijven aan ,,plagerij", ,,vreterij", dus aan mechanische
beschadigingen, tegenwoordig vervallen verbouwers, die de

Rhizoctonia-verschijnselen slechts oppervlakkig kennen, dikwijls

in een ander uiterste. Wanneer de jonge spruiten even voordat

ze boven komen, afvriezen, doen ze later bij opgraving denken
aan Rhizoctonia-aantasting. Ze vertoonen bruine afgestorven
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toppen en vormen een of meer zijspruiten aan de vroegere
hoofdspruit.

Worden planten even onder de bodemoppervlakte beschadigd
door een schoffelwerktuig, dan ziet men verschijnselen optreden,

die overeenkomen met verschijnselen bij Rhizoctonia-aantasting.

Na sterken wind vindt men vaak zijstengels, die gedeeltelijk

van den hoofdstengel zijn losgerukt ; in den top treden dan ook
samenknijping en verwelking der blaadjes op. Vooral bij de
keuring te velde van de varieteit Roode Star heb ik dat menig-
maal waargenomen. Aangezien de hier genoemde bescliadigingen

in tegenstelling met de Rhizoctonia. de waarde van het pootgoed
niet verminderen, zal men hierop zorgvuklig dienen te letten.

Ojjfreden van Rhizoctonia in verschillende varieteiien.

Dit onderdeel is moeilijk te beantwoorden. Zeer veel Rhizoc-

tonia heb ik waargenomen in de vroege varieteiten Eersteling

(Mid Lothian, Early, Schotsche Muis) en Geeltjes. Het isevenwel

moeilijk uit te maken of dit een gevolg is van de meerdere

vatbaarheid van deze varieteiten. De vroege soorten worden
n.l. verbouwd op de meest geschikte aardappelgronden. Vaak
groeien hier jaren achtereen aardappelen, zoodat het zeer waar-

schijnlijk is, dat hierdoor meer Rhizoctonia in den bodem komt,

met als gevolg een sterkere aantasting. Vrij veel Rhizoctonia

kan men verder waarnemen in den Eigenheimer en de Zeeuwsche
Blauwen, minder in de Roode Star en De Wet, twee varieteiten,

die nogal eens op zwaarderen grond worden geteeld, waar men
niet zoo vlug met aardappelen terugkomt.

Invloed van bodem en hetnesting.

De kwestie, zooeven genoemd, geldt ook hier. Op de lichtere

zavelgronden treedt gewoonlijk de Rhizoctonia in sterke mate
op, wat evenwel zeer goed een gevolg kan zijn van veelvuldigen

aardappelbouw. Verder ziet men zeer veel Rhizoctonia op om-
gebroken grasland; opvallend hierbij is, dat hier veel boven-

grondsche knolvorming voorkomt. Over de bemesting staan

weinig gegevens ter beschikking. Ruige, weinig verteerde stal-

mest, in 't voorjaar aangewend, heeft meestal sterker Rhizoc-

tonia-aantasting tengevolge. Vooral wanneer in dezen mest

aardappellloof is verwerkt, komt dit voor. De oorzaak hiervan

zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in het feit, dat door

dezen stalmest de op de knollen en in den bodem aanwezige

Rhizoctonia zich sterk kan ontwikkelen, waardoor de aantasting

wordt vergroot.

Het verkrijgen van betrouwbare gegevens omtrent invloed

van de varieteit, bodem en bemesting, wordt nog bemoeilijkt

door de omstandigheid, dat bij vergelijking verschillende velden
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worden genomen. Meestal is hierbij gebruik gemaakt van poot-

goed van verschillende herkomst, waarbij de eene partij allicht

nieer bezet is met Rhizoctonia-sclerotien dan de andere.

Bestrijding van de Rhizoctonia.

Zooals we in "t begin reeds opmerkten, kan de Rhizoctonia
op een volgend gewas worden overgebracht door sclerotien op
de pootaardappelen en verder door sclerotien (en wellicht ook
mycelium), die in den bodem achterblijven. Hierbij komt nog,

dat de Rhizoctonia ook is gevonden op verschillende onkruiden,
terwijl alles er op wijst,dat ze langen tijd sajirofietisch in den
grond kan leven. De bestrijding van de Rhizoctonia, voor zoover
ze in den bodem voorkomt, is uit den aard der zaak zeer moeilijk.

Goede vruchtwis^eling, goede onkrnidbestrijding en verder
het aardappelloof verbranden, zijn hier de middelen, die eenigen

invloed ten gunste kunnen uitoefenen. In sommige streken is

evenwel de aardappelciiltuur zoo uitgebreid, dat na betrekkelijk

korten tijd weer aardappelen op hetzelfde stuk land moeten
worden verbouwd.

Daarentegen is de Rhizoctonia, die op de knollen voorkomt,
zeer afdoende te bestrijden. door de aardappelen gedurende

1^ uur te dompelen in een oplossing van 1 "/qq siiblimaat. De
draden van Rhizoctonia en de sclerotien worden door de subli-

maat gedood, terwijl de knol deze oplossing zeer goed kan door-

staan. Alleen wanneer er spruiten aan de knol voorkomen,
worden deze gedood. In de plaats hiervan ontstaan evenwel in

dezelfde oogen weer zeer gemakkelijk nieuwe spruiten.

Proeven met formaline volgens Amerikaansch voorschrift

gaven geen gunstige uitkomsten. Bovendien is de toepassing

hiervan ook veel moeilijker dan de sublimaatbehandeling.

Uitvoering der sublimaatbehandeling.

De te behandelen knollen worden door afspoelen of wasschen
in gewoon water ontdaan van den aanhechtenden grond, opdat
de sublimaat goed op de sclerotien kan inwerken.

Het vat, de bak of ander vaatwerk, wordt voor de helft ge-

vuld met de oplossing. Deze kan gemakkelijk worden gemaakt,
door het gebruik van pastilles a 1 Gram sublimaat en door op
elke K.G. of Liter water 1 pastille te nemen. Door de pastille

van te voren fijn te maken of te brengen in wat warm water wordt
het oplossen bespoedigd. Wanneer alle sublimaat is opgelost

(er mogen dan op den bodem geen stukjes sublimaat meer zijn)

kunnen de knollen in de vloeistof worden gebracht. Er dient

op gelet te worden, dat alle knollen goed onder de oplossing

staan. Men kan in doorsnee rekenen, dat voor 1 H.L. aardappe-

len I H.L. vloeistof noodig. is. Na Ih uur worden de aardappelen
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iiit de vloeistof gehaald, waarna men ze laat drogen. Dezelfde

oplossing kan 3 keer worden gebruikt.

Aangezien sublimaat metalen aantast, mogen voor de oplos-

sing geen metalen vaten worden gebruikt. Verder bedenkemen,
dat sublimaat sterk giftig is, wanneer het komt in de maag van
mensch of dier. ]\Ien zij er dus uiterst voorzichtig mee. Met de
lianden kan men het gerust aanraken, ook wanneer hieraan

wonden voorkomen.
Directe ev indirecte voordeelen der sublimaathehandding.

In Friesland werden in 1920 op een 40-tal plaatsen proeven
genomen met sublimaatbehandelning. De uitkomsten hiervan

waren over "t geheel zeer gunstig. Tijdens den groei trad weinig

Rhizoctonia op, terwijl de opbrengst aan consumptieaardai^pelen

over 't geheel werd verhoogd en de geoogste knollen ook een

niooier voorkomen hadden. Hierbij dient in aanmerking te

worden genomen, dat willekeurige partijen w*aren behandeld.

In sommige partijen kwam veel Rhizoctonia voor, in andere

daarentegen zeer weinig. In dit laatste geval kan dus van de

behandeling weinig voordeel worden verwacht, temeer, waar,

zooals we reeds eerder zagen, niet alle aangetaste planten in

sterke mate w^orden benadeeld.

In 1920 vond de behandeling meestal plaats in 't laatst van
Februari en Maart. De meeste aardappelen waren toen reeds

uitgeloopen. Door de sublimaatbehandeling werden de spruiten

gedood, terwijl bovendien door het onderdompelen in de koude
oplossing de temperatuur van de knollen werd verlaagd, waar-

door het uitlooj)en werd vertraagd. Bij vergelijking van behan-

delde en onbehandelde kwamen daardoor de eerste aanvankelijk

ongunstig voor den dag, doordat de spruiten korter waren en

daardoor de opkomst later. Verder in den groeitijd herstelde zich

dit evenwel weer; bovendien was de stand van de behandelde

knollen vaak regelmatiger doordat hier de aantasting van de

jonge kiemen in den bodem ontbrak. Opvallend was dat jaar

ook, dat de behandelde velden een frisscher kleur vertoonden,

hoewel er in de onbehandelde vaak weinig bovengrondsche
ziekteverschijnselen vielen waar te nemen. Wanneer evenw^el

van deze oogenschijnlijk gezonde planten, Stengels werden uit-

getrokken, bleek vaak, dat deze wel degelijk waren aangetast,

hetgeen ook tot uiting kwam in de kleinere opbrengst.

Toch ziet men vaak ook nog in de veldjes, waarvan de poot-

aardappelen zijn behandeld, Rhizoctonia optreden. Gewoonlijk

komt dat pas later in den groeitijd en moet zeer zeker in de

meeste gevallen worden toegeschreven aan besmetting vanuit

den bodem. De Rhizoctonia is dan later oj) de plant gekomen met
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dat gevolg, dat ze ook pas later tot iiiting komt. De opbrengst

van dergelijke planten valt dan meestal nog mee. Bij "t rooien

vindt men bovendien verscliillende knollen met sclerotien. De
Rhizoctonia is dan laat op de plant gekomen, zonder dat men
bovengrondsche ziekteverschijnselen heeft gezien. Toch zijn er

ook een paar gevallen bekend, dat niettegenstaande sublimaat-

behandeling reeds vrij vroeg een groot percentage der planten

Rhizoctonia-aantasting vertoonden. Dit kwam voor op velden,

waarvan bekend was, dat ze ,,vol zaten met Rhizoctonia",

terwijl op deze velden tevens ruige, weinig verteerde stalmest

laat in 't voorjaar werd aangewend.
Behalve het directe voordeel van de sublimaatbehandeling

n.l. de Rhizoctoniabestrijding, zijn er nog enkele indirecte voor-

deelen te noemen. Doordat de aardappelen, voordat ze in de

oplossing worden gebracht, eerst door afspoelen of wasschen

moeten worden ontdaan van de aanhechtende aarde, komen
beschadigingen aan knollen veel beter te voorschijn; dergelijke

knollen kunnen worden verwijderd. In jaren, dat de gewone
aardappelziekte (Phytophthora infestans) is opgetreden, komen
er door het wasschen verscheidene aangetaste knollen voor den

dag, die anders door de aanhechtende aarde over 't lioofd gezien

worden. Hetzelfde zal zich kunnen voordoen bij zwakke aan-

tasting door aaltjes. Verder ziet men, dat in sommige partijen

verscheidene knollen drijven. Deze geven over 't geheel zeer

diinne, zwakke spruiten, die een kleine plant leveren. Vooral in

streken, waar niet wordt voorgekiemd, is deze factor van

beteekenis.

We mogen evenwel enkele gevallen, waar de sublimaatbe-

handeling minder gunstige gevolgen had, niet stilzwijgend voor-

bijgaan, al dient direct te worden opgemerkt, dat hier zeer

waarschijnlijk niet de sublimaatbehandeling als zoodanig na-

deelig heeft gewerkt, doch andere daarmee samengaande bij-

komstigheden. In 1922 kwamen vooral in de Eerstelingen en

Eigenheimers meerdere gevallen voor van zoogenaamde ..onder-

zeeers", waarbij dus kleine knollen werden gevormd aan de

knol of aan de uitloopers, met geen of zeer geringe ontwikkeliiig

van Stengels boven den grond. Op enkele plaatsen scheen dit

meer op te treden in met sublimaat behandelde pootaardappelen

dan in onbehandelde. Bij navraag bleek dan, dat hier zeer koud

water was gebruikt. Gewoonlijk wordt op de boerderij water

genomen uit de slooten en enkele verbouwers moesten 's morgans

het ijs stuk maken, voor het verkrijgen van water voor de op-

lossing. Wanneer men hierbij in aanmerking neemt, dat het

water in den winter van 1921—'22 op vele plaatsen een vrij
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hoog zoutgelialte bezat, als gevolg van den drogen zomer in

1921, dan volgt hieruit, dat de temperatuur van het water

lager dan (^^ C. was. Ik ben van meening dat daardoor de knol

geleden heeft.

Bij tijdige, juiste toepassing van de sublimaatbehandeling

in water van niet lager dan pl.m. 5° C, geloof ik, dat deze steeds

ongehinderd voor de knol kan plaats vinden. De sublimaat-

behandeling is dan een afdoend middel ter bestrijding van de

Rhizoctonia, voorzoover deze op de knol aanwezig is. Met
geringe kosten kan dan in vele gevallen een aanmerkelijke ver-

hooging van kwantiteit en kwaliteit van de opbrengst worden
verkregen.

VEESLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING.

De jaarvergadering der Nederlandsche Pliytopathologische

Vereeniging werd gehouden te Ede op Vrijdag April 1923.

Door het Bestuur werd medegedeeld, dat, waarschijnlijk ten

gevolge van de ongunstige economische omstandigheden. zoowel

het ledental als dat der donateurs eenigszins is gedaald, n.l.

onderscheidenlijk van 399 tot 354 en van 87 tot 84. De penning-

meester beklaagde er zich over, dat sommigen van hen. die

hun lidmaatschap opzegden, dit eerst deden bij de aanbieding

van de contributiekwitantie, niettegenstaande zij wel het Tijd-

schrift in ontvangst hadden genomen. Daarom wordt hier nog

eens in herinnering gebracht, dat, volgens Art. 2 van het Regle-

ment, opzegging van het lidtnaatschap of van de jaarlijks ver-

schuldigde geldelijke hijdragen schriftelijk voor 1 December bij

defh penningmeester moet geschieden.

De Heer M. de Konixg te Arnhem is opgetreden als mede-
redacteur van het Tijdschrift over Plantenziekten.

De heeren Prof. Dr. J. Ritzema Bos en Prof. A. M. Sprenger,
die aan de beiirt van aftreding waren, werden als bestuursleden

herkozen.

, De rekening en verantwoording van den penningmeester,

reeds voorloopig door het bestuur goedgekeurd, werd nagezien

en in orde bevonden door de heeren M. de Konixg en H.

Schraven. Zij wijst een voordeelig saldo aan van f 1198.62

tegen f 786.48 in het vorig jaar. Sedert zijn echter de bijdragen

der donateurs en die der leden samen met ruim 200 gulden ver-

minderd, terwijl ook de verkoop van het Tijdschrift ongeveer

f 250 minder zal opbrengen en vermoedelijk de opbrengst der

advertentien zal verminderen. Voor het loopende jaar wordt
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dan ook een aanzienlijk geringer saldo verwacht, zooals blijkt

uit de volgende begrooting, die, op voorstel van het bestuur,

ongewijzigd werd vastgesteld:

Ontvangsten

:

Saldo 1922 f 1198.62

Bijdragen van donateurs - 560.

—

Bijdragen van leden - 1100.

—

f 2858.62

Uitgaven

:

Vergaderingen f 50.

—

Onkosten secretaris en penningmeester - 50.

—

Drukwerk - 50.

—

Onvoorziene nitgaven - 100.

—

Bijdrage voor het Tijdsohrift - 2250.

—

Vermoedelijk saldo - 358.62

f 2858.62

Voor het Tijdschrift wordt begroot:

Ontvangsten

:

Advertentien f 100.-

Abonnementen en verkoop - 300.

Bijdrage uit de kas - 2250.-

f 2650.

Uitgaven :

Honoraria f 250.

Druk- en verzendkosten - 2300.

Onvoorzien - 100.

f 2650.

Bij de rondvraag zeide de heer Lindeman, mede namens den

heer Van Dissel, dat, naar hunne meening, het onderwijs aan

de Landbouwhoogeschool in het zoologische deel der planten-

ziektenkunde tegenwoordig ten eenen male onvoldoende is.

zoodat afgestudeerden van die inrichting thans moeilijk in aan-

merking kunnen komen voor betrekkingen, waarvoor kennis

hiervan vereischt wordt. Zij stelden daarom voor, tot den Senaat

der Hoogeschool het verzoek te richten, stappen te doen om
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hierin zoo spoedig mogelijk te voorzien. Na eenige bespreking

werd aan liet bestuur opgedragen, in dezen een onderzoek in

te stellen en, mocht hierdoor de meening der genoemde heeren

bevestigd worden, overeenkomstig hun voorstel te handelen en

een afschrift van het verzoek te zenden aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, den Directeur-Generaal

van den Landbouw, den InsjDecteur van het Landbouwonderwijs,
alsmede aan de groote pers en de vakpers.

De heer Schraven had eenige jonge appelboompjes meege-

bracht, die aan de wortels knobbelvormige aanzwellingen ver-

toonden, en zeide, dat dit verschijnsel in Limburg tegenwoordig

zooveel voorkomt, dat het voor de boomkweekers een ramp is

geworden, daar znlke boompjes onverkoopbaar zijn, althans

naar landen, waarvoor plantenkeuring vereischt wordt. De
knobbels vertoonen zich zelfs op nieuw land, waar vroeger nooit

boomen gekweekt zijn.

De voorzitter herkende deze uitwassen als wortelknobbels,

veroorzaakt door bacterien en zeide, dat er vooralsnog geen

tegenmiddelen bekend zijn. Ze komen ook voor aan allerlei andere

boomen, ook wel aan kruidachtige gewassen, zooals pelargo-

niums, madeliefjes en margrieten; dit bemoeilijkt de bestrij ding

natuurlijk zeer en verklaart tevens het laatste, door den heer

ScHRAVEN medegedeelde feit.

De heer Lindeman raadt den belanghebbenden aan, eenig

geld bijeen te brengen en dan, zoo noodig na aanvraag van een

regeeringssubsidie, en met inroeping van de hulp van den

Plantenziektenkundigen Dienst, een speciaal onderzoek door

der zake kundigen naar de bestrij ding of voorkoming der wortel-

knobbels te doen instellen.

Nadat de vergadering gesloten was, maakten nagenoeg alle

aanwezigen, onder leiding van den heer De Koniistg, een

excursie naar het landgoed Buunderkamp. Aan genoemden heer

is, als houtvester van de Nederlandsche Heidemaatschappij,

het beheer over dit landgoed ojDgedragen, zoodat hij volkomen op

de hoogte is van de daar voorkomende plantenziekten en

-beschadigingen; wegens den beperkten tijd kon echter niet

alles bezichtigd worden.

Reeds dadelijk bij den westelijken ingang werd een groep

Weymouhtspijnen {Pinus Strobus) aangetroffen, die, door het

in den crisistijd omhouwen van een aangrenzend dennenbosch,

sterk op den wind was komen te staan en toen al spoedig werd

aangetast door dennenroest (PenV/er/niwm /S^ro^i) en door bladlui-

zen {Chermes Strobi) op de schors. Voorts zagen wij Brachyderes
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iiicmius, een snuittor, die de topnaalden van grove dennen aan-

tast, voornamelijk bij jonge boompjes,— berken met gangen van
de wilgenhoutrups {Cossus lignijjerda), — en op verschillende

plaatsen (2 tot 3 joer H.A.) vangstammen voor den dennen-
scheerder {Hylesinus piniperda), waar de niannelijke en vrouwe-
lijke kevers reeds in bleken te zitten. Als nu de eieren gelegd en

de larven uitgekomen zijn, worden die stammen ontschorst,

waardoor de teere larven op den grond vallen en om 't leven

komen. — Ook werd gedemonstreerd de methode van Erdmann
om uit een dennenbosch een gemengd bosch te maken en daar-

door tevens tot verbetering van den bodem te komen; daartoe

wordt, in een dennenaanplant, eerst al het minder mooie hout

gekapt, daarna de grond in lange rijen kaal gekrabd en daarin

zilverspar en allerlei loofhoutsoorten gezaaid. Naar de meening
van den heer De Koning zal deze bewerking ook een goed middel

blijken te zijn tot bestrijding van de zoo schadelijke wortelzwam
Trameles radiciperda.

Zeer voldaan over het geziene en over de heerlijke wandeling

in het fraaie weer, keerde men tegen 5 uur per lokaaltrein naar

Ede terug, na den heer De Koning dank te hebben gebracht

voor zijn leiding.

De Secretaris,

Dr. H. W. Heinsius.

NIEUWE MEDEDEELINGEN VAN DEN HEER AUG. VAN
GIJSEL OVER DEN VEENMOL.

In den 27en jaargang(1921) heeft de heer Aug. van Gijsel,

Hoofd der school te Someren (N.-B.) op biz. 98— 101 belang-

rijke mededeelingen over den veenmol gedaan, die in onder-

scheiden opzichten afwijken van wat men over de leefwijze

van dit insekt in de gewone leer-en handboeken vindt.

In een brief van 9 April j.l. schreef mij genoemde heer nog

het volgende, hetgeen ik met zijne toestemming onder de aan-

dacht der lezers van dit Tijdschrift breng.

,,De vorige week kwam ik op den tuin van den heer Thijssen

te Helmond. De veenmol richt nu reeds enorme schade aan:

vooral de bak- en kascultures moeten het ontgelden. We vonden

reeds eieren en jongen in verschillende grootten of graden van ont-

wikkeling. De jongen overwinteren dus. Hoeveel vervellingen zoo n

beestje doormaakt eer 't van ei tot volwassen insect uitgegroeid

is, zou ik niet durven zeggen, maar 't moeten er vele zijn; zeker

meer dan 5.
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Dr. Koch uit Winterswijk, die in 1921 een expeditie naar

Indie meemaakte, schreef me, dat de veenmollen op Nieuw-
Guinea bij groote getallen 's avonds zijn kamer binnenkwamen
snorren — als hier sommige nachtvlinders — en tegen wanden
en kasten aanbonsden. Z.Ed, vroeg me naar 't vliegen hier in

den paartijd. Ik vraag me af : wanneer valt de paartijd? En hoe
stelt men zich dan de paring voor, als bijen in de lucht ? Slechts

eenmaal heb ik 'n paring gezien n.l. in Augustus '22. Deze was
als bij kevers; toen ik het parende koppeltje wilde bemachtigen,

verdween het schielijk tusschen de aardappelstruiken, zonder

dat de geslachtsgemeenschap verbroken werd; ik kon dus verder

niets controleeren."

Wie onder de lezers van dit Tijdschrift eigen waarnemingen
heeft gedaan omtrent den vrij algemeen bekenden, maar in

zijn leefwijze nog zoo slecht gekenden veenmol, zal mij, en zeker

ook den heer Van Gijsel, zeer verplichten, door zijne waar-

ervaringen mee te deelen.

J. RiTZEMA Bos.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

36. Onderzoekingen betreffende de uienvlieg (Anthomyia of

Hylemyia antiqua Meigen). In ,,Annals of Applied Biology",

deel IX, Nov. 1922. biz. 177—183 worden door Kenneth b.

Smith onderzoekingen betreffende de uienvlieg meegedeeld.

Hij geeft nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen van het

insekt in den toestand van ei, larve, pop en volwassen vlieg.

De tijd, dien het insekt in den eitoestand verkeert, wordt opge-

geven als gemiddeld drie dagen, maar bij lagere temperatu-

ren kan deze worden verlengd tot 6 of 7 dagen. — Het larve-

tijdperk duurt gemiddeld 20 dagen, maar kanookkorter (tot 18)

of langer (tot 27 dagen) duren. Volgens Severin kan echter de

larve in t voorjaar, in pootuien, zelfs 4 tot 5 weken als zoodanig

blijven leven. De poptoestand duurt in den zomer 16 tot 19

dagen, gemiddeld 17 dagen. Overwinterende poppen blijven

echter den geheelen winter in den poptoestand. — De volwassen

vliegen leefden in het laboratorium bij kamertemperatuur en bij

caseinevoeding drie weken tot twee maanden. Zij namen in

gevangenschap gretig caseine op, maar geen suikerwater. Het
laatste is wel zeer merkwaardig, omdat men in de vrije natuur

de vliegen kan dooden door eene bespuiting van de planten met
een mengsel van melasse en natriumarseniet, welke vloeistof door



Ill

de vliegen gaarne wordt opgenomen, en waarmee zij zich ver-

giftigen. Hoe lang de vliegen in de vrije natuiir kiinnen leven,

kon Kenneth Smith niet iiitmaken. Bij al deze mededeelingen

omtrent den levensduur van het insekt in zijne verschillende

levenstoestanden moet men in 't oog houden, dat de waarne-

mingen werden gedaan in Lancashire en Cheshire (Engeland);

in andere streken kan die levensduur anders zijn. Zoo kan het

ook in andere streken van Europa anders gesteld zijn met het

aantal generaties per jaar; dit zal ook wel verschillen al naar

de weersgesteldheid. Kenneth Smith komt door zijne onder-

zoekingen, in 1920 en 1921 ingesteld, tot de conclusie, dat er

per jaar drie generaties zijn, en dat het insekt gewoonlijk als

pop overwintert. Dit geldt, als regel althans, ook wel voor

Nederland. Einde Mei ziet men de vliegen op het veld vliegen

en eieren leggen. De eerste generatie leeft van einde Mei tot

in Juli; de tweede van midden Juli tot in de tweede helft van

Augustus; de derde vanaf begin September tot na de overwin-

tering. Echter komen niet alle vliegen van eene en dezelfde

generatie te gelijk uit; eene vlieg besteedt meerdere dagen aan

het leggen van hare eiren ; de larvetoestand en de poptoestand

duren niet bij alle individuen even lang. Het gevolg is dat men
den geheelen zomer door larven, poppen en vliegen tegelijk vindt

;

slechts in den herfst ziet men gewoonlijk geene vliegen.

Het insekt tast verreweg het meest gewone uien aan, maar
ook andere Alliu7n-Boorten, zooals de sjalot; men heeft de

larven, volgens Kenneth Smith, ook gezien in tulpebollen en

aan de wortels van slaplanten. Severin heeft de larven tot vol-

ledige ontwikkeling gebracht in verschen mest en in radijsjes.

De meeste schade doen de larven in het voorjaar aan de jonge

plantjes; een enkele keer worden in het najaar de dan reeds te

velde staande jonge uienplantjes, die bestemd zijn om in 't voor-

jaar als „pootuien" te worden uitgeplant, door de derde gene-

ratie aangetast. De talrijke larven vreten zich in de nog zeer

kleine plantjes in en hebben het onderaardsche gedeelte reeds

zeer spoedig geheei uitgevreten, zoodat ook de bovenaardsche

groene deelen afsterven. De larven trekken van de eene plant,

waarvan zij de onderaardsche deelen hebben vernield, naar de

andere en doen ook deze hetzelfde lot ondergaan. Wanneer de

uien grooter zijngeworden, dan vertoonen de toppen der bladeren

eerst geelachtige of witte spitsen; langzamerhand worden zij ge-

heei geel en gaan plat op den grond liggen, en de bollen gaan

— bij ernstige aantasting — in eene weeke, rottende massa

over. Daar de bol gewoonlijk voedsel genoeg oplevert voor al

de daarin huizende larven, trekken deze nu niet meer van de
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eene bol naar de anclere. In een enkele bol vindt men soms
3 of 4 stuks, maar soms tot 25 a 30 stuks. De larven dringen

gewoonlijk de bol aan de schijf, dus van onderen, binnen en
vreten zich dan naar boven; enkele malen vreten zij haar het

eerst op zij aan.

De eieren worden gewoonlijk in hoopjes van een half dozijn

bij elkaar, maar enkele malen ook wel in hoopen van twintig

of dertig stuks, gelegd, meestal onder het dunne, scheedevormige

blad, dat de bol en het ondereinde van de bovenaardsche deelen

omgeeft. Enkele malen worden zij gelegd in holten indengrond
vlak bij de bol. De tijd, die er verloopt tusschen het uitkomen
van de vliegen en het eierleggen, bedraagt 10 tot 16 dagen. In

dezen tijd kan men trachten ze te dooden door de planten te

bespuiten met eene zoete vloeistof, waarin eene arsenicumver-

binding is gebracht.

Het insekt overwintert gewoonlijk in dengrond als pop, enkele

malen in jonge uienplantjes als larve. Volgens J. B. Smith en

Dickenson (New Jersey ^Agricultural Ecperiment Station

Bulletin 200) zou ook de volwassen vlieg soms overwinteren.

Kenneth B. Smith vermeldt twee natuurlijke vijanden van
de uienvlieg. In de eerste plaats een kleine sluipwesp, Aphalacreta

cephalotes, die als larve in de uienvlieglarve parasiteert en uit

de pop te voorschijn komt. De schrijver ojDende eens eene pop-

huid van de vlieg en trof daarin aan veertien sluipwespjes. Deze
kleine insekten reduceerden in den zomer 1920 in sterke mate
het aantal uienvlieglarven en temperden aldus de schade belang-

rijk. De andere vijand van de uienvlieg is Aleochara bilineata, een

klein kortschildkevertje, waarvan de larve zich door de harde

bruine, samengeschrompelde pophuid, die de vliegenpop om-
geeft, heenboort, en de pop uitvreet. Later verpopt zij binnen

die pophuid, en nadat zij in een volwassen kevertje is ver-

anderd, werkt zij zich naar buiten. Aphalacreta cephalotes -psirsi-

siteert, behalve in de larve van de uienvlieg, ook in die van de

wortelvlieg ; ^^eoc^ara bilineata vreet als larve niet alleen de

pop van de uienvlieg uit, maar ook die van de koolvlieg en van
eenige verwante soorten van Anthomyiden.

37. Mozaiekziekte komt ook voor bij Solanum dulcamara^

Solanum nigrum^ Physalis longifolia. Nicandra physaloides,

Datura strammoniunii althans in Iowa. (R. F. Crawford,
volgens een uittreksel in ,,Phytopathology", II, 1921, biz. 47.)

De ziekte kon van deze planten worden overgebracht op tomaten

en Spaansche peper.

J. Ritzema Bos.
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In een rede, gehouden voor de Internationale aardappel-

conferentie te Londen, maakt Chittenden melding van proeven,

welke negentig jaren geleden te Chiswick in Engeland genomen
zijn. Er werden toen op een proefveld verschillende Engelsche
aardappelrassen vergeleken met die, welke afkomstig waren van
het vasteland, met rassen uit Amerika en met zaailingen van
den bekenden Thomas Andrew Knight.

Chittenden heeft de opbrengst van al deze rassen nog eens

nagegaan en vergeleken met de opbrengsten, die de thans in

Engeland verbouwde rassen opleveren en hij konit tot de

conclusie, dat de beste rassen in 1830 niet bij die van 1921 ten

achter staan.

Dergelijke ervaringen heeft men ook in andere landen. In

Duitschland zijn nog vele aardappeltelers van oordeel, dat de

Imperator van Richter, zooals die een c^ertigtal jaren geleden

was, minstens even hooge opbrengsten gaf als de nieuwe soorten.

In ons land zou iedere teler van fabrieksaardappelen gaarne

zijn nieuwe soorten cadeau doen, indien hij hiervoor de Paul

Kriiger kon terugkrijgen in den toestand, zooals ze door Veen-

huizen zijn afgeleverd.

De thans op de klei geteelde consumptieaardappelen geven

geen hoogere opbrengsten dan de oude Jam.
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Indien men er in kon slagen de beste rassen, die wij in de laat-

ste vijftig jaren gekend hebben, op het oorsjDronkelijke niveau

te bandhaven, dan had het telen van nieuwe rassen niet die

groote beteekenis, welke men er thans met alle recht aan toekent.

Tot nu toe is dit echter met geen enkel ras gelukt. Groot is

het verschil in levensduur tusschen de rassen onderling. Zoo
maakt Salaman melding van aardappelen met den naam Suri-

nam, die in 1795 reeds als zeer constant beschreven werden, en

die nog heden in Engeland worden verbouwd. Ook in ons land

zijn er rassen, die zich zeer lang hebben gehandhaafd, zooals

de Zeeuwsche blauwen, de Roermondsche rooden. Andere rassen

verdwijnen echter na enkele jaren uit de ciiltunr; omdat ze voor

den verbouwer volkomen waardeloos geworden zijn.

Hoewel er verschil in levensduur is, kan men toch zeggen dat

alle soorten degenereeren, doch de symptomen van degeneratie

zijn steeds dezelfde, die wij kennen als verschijnselen van blad-

rol, mozaiek, krinkel of andere besmettelijke ziekten. Wij weten

nu, dat besmettelijke ziekten de oorzaak der degeneratie zijn

en we hebben langzamerhand lets omtrent de verbreiding dezer

ziekten leeren kennen.

Wij zijn thans in staat een klein aantal stammen van achter-

uitgaande soorten ziektevrij te telen, wat we vroeger niet konden,

tenminste zoolang we nog over een enkelen ziektevrijen knol

beschikken.

De vraag doet zich thans voor of we van die kleine hoeveel-

heden uitgaande, achteruitgaande soorten weer in het groot

kunnen telen evengoed als vroeger.

Er doen zich hierbij feiten voor, die bemoedigend zijn. De
Friezen zijn er door een nauwgezette selectie en een strenge

controle in geslaagd de Eigenheimer jaren lang betrekkelijk

gezond te houden en hetzelfde resultaat is ook hier en daar

buiten Friesland bereikt. Goede resultaten heeft men in sommige
bedrijven ook verkregen bij de selectie van de Roode Star, de

Bravo en de Zeeuwsche Blauwe.

Door selecteurs als Lembke, Petsch, Ebstorfer Saatgutge-

sellschaft, worden gezonde aardappelen van de soort Industrie

afgeleverd, terwijl de oorspronkelijke kweeker van het ras hiertoe

niet meer in staat is.

Zonder twijfel is er met selectie zeer veel te bereiken, maar
er zijn ook teekenen, die er op wijzen, dat er aan de beteekenis

der selectie ten slotte grenzen zijn gesteld en dat ook bij de

beste methode van werken sommige rassen niet voortdurend

in bepaalde streken geteeld kunnen worden.

Als men thans gezonde Eigenheimers van de beste telers
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naar de Veenkolonien brengt, dan zijn alle stammen na enkele

jaren ziek geworden. Ze worden eerder ziek en erger ziek dan
in den tijd toen ze voor het eerst op het proefveld te Sappemeer
werden geteeld. Hetzelfde geldt ook voor de Paul Kriigers.

De groei van ziektevrije Paul Kriigers is nog even krachtig

als in de jaren toen deze soort het eerst werd verbouwd. Ook de
opbrengst en het zetmeelgehalte is, voorzoover ik heb kunnen
nagaan, niet achteruitgegaan. Degeneratie bij ziektevrije stam-
men is uiterlijk niet waarneembaar. Men is licht geneigd hier-

uit de conclusie te trekken, dat, indien men thans een aantal

volkomen gezonde Paul Kriigers geteeld heeft, deze voor den
landbouw dezelfde beteekenis bezitten als een gelijk aantal

stammen, dat het eerst door Veenhuizen is voortgebracht. De
vermeerdering zou immers op dezelfde wijze als vroeger kunnen
plaats hebben en evenals toen zou na enkele jaren de helft van
de Veenkoloniale aardappelvelden met Paul Kriiger bezet kun-
nen worden.

Ik zou nu wel in staat zijn, een aantal volkomen gezonde
Paul Kriigers aan Veenhuizen te verschaffen, doch ik ben er

zeker van, dat, indien hij deze op dezelfde wijze trachtte te

vermeerderen als vroeger, deze poging op een volkomen fiasco

zou uitloopen.

lets dergelijks is ook door Pethybridge beweerd ten opzichte

van de gewone aardappelziekte.

Pethybridge maakt melding van het feit dat de soorten

Champion II, Shamrock, Irisch Chieftain, Northern Invincible

ongeveer tien jaren achter elkaar te Clifden zijn geteeld. In de

eerste jaren waren ze zoo weerstandbiedend tegen Phytophthora,

dat men slechts hier en daar een enkel ziek plekje op de bladeren

kon vinden, terwijl zieke loiollen tot de hooge uitzonderingen

behoorden. In de laatste jaren wordt het optreden van plekken

op de bladeren als gevolg van de gewone aardappelziekte veel

duidelijker en komen er ook meer zieke knollen in voor.

In het jaar 1879, toen de aardappelziekte zeer erg was, onder-

scheidde zich de Champion als een zeer weerstandbiedende soort.

Thans is er volgens Pethybridge nauwelijks een soort te vinden,

die gevoeliger ten opzichte van de gewone aardappelziekte is

dan de Champion.
De ervaringen met betrekking tot de onvatbaarheid ten

opzichte van wratziekte zijn in dezen meer bemoedigend.

Soorten als Snowdrop, Schoolmasters, Sutton's Abundance, die

jaren geleden als onvatbaar bekend stonden, hebben die eigen-

schap tot op heden bewaard.

Wanneer er in den loop der jaren een verandering optreedt
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in de resistentie der soorten ten oiDzichte van bepaalde ziekten,

dan zou dit een gevolg kunnen zijn van veranderingen in den vege

tatief voortgekweekten aardappel zelf. Het zou een gevolg

kunnen zijn van een soort aftakeling. Om eene dergelijke ver-

andering te kunnen constateeren, zou men moeten trachten een

bepaald ras als het ware te verjongen door het opnieuw uit zaad

te kweeken. Dit is echter vrijwel onmogelijk, daar de groote

meerderheid van al de verbouwde soorten hybriden zijn van
groote samengesteldheid en zaden ojileveren, die onderhng zeer

sterk uiteenloopende planten voortbrengen.

Salamon en Lesley zijn er echter in geslaagd aardappelrassen

te kweeken, waarvan alle zaailingen, welke door zelfbestuiving

verkregen zijn, volkomen gelijk waren aan de moederplant.

Zij zouden dus werkelijk constante rassen hebben ontdekt en

bij deze rassen dus in staat zijn de resistentie op jongen en

ouderen leeftijd te vergelijken.

Het is mij niet bekend, dat zij dit ook werkelijk hebben gedaan.

Maar zij hebben als hun oordeel uitgesproken, dat er tusschen

zaailingen en oudere planten geen verschil bestaat ten opzichte

van het optreden van bepaalde ziekten. Praktisch gesproken kan

volgens hen geen zaailing meer dan twee jaren op hunne terreinen

geteeld worden zonder ernstige teekenen van achteruitgang te

vertoonen. Indien hunne zaailingen niet tijdig naar Schotland

worden overgebracht, is hun lot bezegeld.

Salamon gelooft op grond van deze ervaring dan ook niet

dat de ouderdom van een ras een rol speelt ten opzichte van de

aantasting door ziekten.

Wanneer men op de velden van den heer Veenhuizen ziet hoe

geweldig sterk zaailingen aangetast worden, is men niet licht

geneigd de vatbaarheid voor ziekten in verband te brengen met

den hoogeren leeftijd van een ras.

De achteruitgang van de resistentie van rassen als de Eigen

heimer en de Paul Kriiger kan ook zeer goed verklaard worden

zonder dat men denkt aan een soort seniele aftakeling, waarvoor

men geen enkel bewijs bezit.

Het kan immers zeer goed zijn dat er een verandering plaats

heeft bij den parasiet, die de ziekte verwekt. Hierbij moet dan

niet gedacht worden aan eene verandering in de individueele

eigenschappen van de micro organismen.

Doch men kan zich voorstellen dat men bij den parasiet te

doen heeft met een populatie en dat bepaalde rassen zich onder

bepaalde omstandigheden sterker ontwikkelen.

Het lijkt geenszins ondenkbaar, dat er in verschillende tijden

en in verschillende streken verschil bestaat tusschen de micro-
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organismen, die een bepaalde ziekte kunnen verwekken. Het is

zeer goed mogelijk, dat, indien Veenhuizen thans dezelfde

Eigenheimer opnieiiw kon telen, deze op zijn terrein in korten

tijd door mozaiek of krinkel vernietigd zou zijn.

Ook bij andere ziekten heeft men wel waargenomen dat de

toestand van den parasiet niet steeds gelijk is.

Op terreinen te La Fayette in Indiana werd door Mains en

Jackson de resistentie nagegaan van verschillende tarwerassen

ten opzichte van de tarweroest. Hierbij bleek dat bepaalde

tarwerassen resistent waren ten opzichte van roest, die uit een

groot aantal Staten van Amerika afkomstig was, doch dat ze

niet resistent waren ten opzichte van roest, afkomstig uit Okla-

homa en Tennessee. Zij meenen dan ook twee rassen van tarwe-

roest gevonden te hebben, welke uiterlijk in geen enkel opzicht

verschillen, doch die slechts hierin van elkaar afwijken, dat de

eene bepaalde tarwesoorten kan aantasten en de andere niet.

lets dergelijks zou misschien ook bij de degeneratieziekten

van aardappelen kunnen plaats hebben. Of dit werkelijk het

geval zal zijn, is nog een vraag, die op antwoord wacht.

Wij zullen intusschen rekening moeten houden met het feit,

dat een verandering in de resistentie van aardappelsoorten ten

opzichte van bepaalde ziekten kan optreden en dat bepaalde

aardappelrassen, die vroeger in het groot in bepaalde streken

geteeld konden worden, dit later soms niet meer kunnen.

Op dit oogenblik weten we niet, welke rassen we na selectie

voor de cultuur kunnen behouden. Wij zien nu reeds een groot

onderscheid tusschen de Eigenheimer, Bravo eenerzijds en de

Paul Kriiger. De Eigenheimer is thans door nauwkeurige selectie

onze belangrijkste consumptieaardappel gebleven. Het zou een

ramp zijn voor onzen landbouw als zij verdween. De Paul Kriiger

daarentegen heeft zijne beteekenis als industrieaardappel ver-

loren, daarhij tegenwoordig ook bij de beste selectie niet meer in

het groot kan worden geteeld, tenminste niet op onze zand-

en veengronden.

Hoe andere soorten zich in de toekomst zullen gedragen, weten

wij niet. Eerst jarenlange ervaring zal op deze vraag antwoord

kunnen geven. Op dit oogenblik bestaat er naar mijne meening

geen aanleiding tot pessimistische of optimistische beschou-

wingen.

Doch wel mag men met onze tegenwoorclige kennis van de

selectie-vraagstukken concludeeren dat het werk der kweekers

nog enorme beteekenis behoudt. Al zijn de nieuwe soorten dan

ook niet altijd beter dan de oude soorten, het feit, dat voort-

durend nieuwe soorten geproduceerd worden is van groote be-
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teekenis en de mannen, die zich hiermee bezig houden, verdienen

aller waardeering.

Op een ding wil ik echter nog wijzen. Indien een ras als de

Paul Kriiger niet meer in het groot kan worden geteeld, dan
kan de instandhouding van het ras toch van belang zijn. Kort
geleden schreef mij de heer Dorst, dat van zijn tairijke krui-

singen die tusschen Franschen en Paul Kriiger het meest be-

loofden. Noch de Franschen, noch de Paul Kriiger hebben thans

groote beteekenis als cultuurgewassen, doch beide kunnen ze

beteekenis hebben als onderplant voor nieuwe rassen.

Op de conferentie te Londen noemde de Amerikaansche afge-

vaardigde William Stuart als een der grootste moeilijkheden bij

het kweeken van nieuwe rassen, dat de meeste der beste handels-

rassen geen voldoende levend stuifmeel voortbrengen om met
groote kans op succes de ovarien bij kunstmatige bestuiving

te bevruchten. Van de tairijke Amerikaansche soorten, die door

Stuart van 1903 tot 1921 zijn nagegaan, heeft hij slechts vijf

gevonden, die in dit opzicht geheel betrouwbaar zijn, nl. Early

Silverskin, Irish Seedling, Keeper, Mc Cormick en Bound Pinkey.

Het aantal Europeesche soorten, dat zich hiervoor leent, is

stellig veel grooter, doch slechts een klein deel dezer soorten

bezit de gewenschte eigenschappen om als onderplant van nieuwe

rassen te fungeeren.

Gaat men de beste aardappelrassen na ten opzichte van hun
vaderplanten, dan treft het sterk dat zoovele uitstekende aard-

appelrassen denzelfden vader gehad hebben.

Van de Wilhehn Korn stammen bijvoorbeeld af de Odenwalder
Blaue van Bohm, de Astra, Lucie, Geheimrat Werner, Neue
Imperator van Cimbal, de Alt Heidelberg en Goldspende van
Richter; de Paul Kriiger, Landskroon, Thorbecke en de Bravo
van Veenhuizen.

Van de Simson zijn afkomstig de Feodora, Friihe Ertrag-

reichste en Silesia van Cimbal, Industrie van Modrow, de

Minister Miquel van Richter, de Eureka van Veenhuizen, de

Frisius en De Wet van De Vries.

Van de Jubelkartoffeln stammen al de bekendste rassen van

V. Kameke af n.l. Angelica, Arnica, Beseler, Deodara, Gloriosa,

Helios, Hindenburg, Parnassia, Pepo en Pirola.

Het is jammer, dat er thans van rassen als Wilhelm Korn
geen gezonde stammen meer te krijgen zijn, zoodat deze ver-

loren gaan. Doch er moet in de toekomst naar worden gestreefd,

dat rassen, welke blijk hebben gegeven goede stamouders te zijn,

zooveel mogelijk in stand worden gehouden, opdat de kweeker

ten alien tijde op deze rassen terug kan tasten. Een der doel-
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einden, die te Oostwold worden nagestreefd zal dan ook zijn liet

in stand houden van dergelijke rassen.

Tot nu toe heeft men bij het bestrijden van bladrolziekte,

mozaiek of krinkel stilzwijgendaangenomen dat uitsluitend zieke

aardappelplanten of altlians zieke planten van de familie der

Solanaceeen als bron van infectie kiinnen optreden. Het is

echter geenszins bewezen dat dit juist is. Van andere aardappel-

zieten als Rhizoctonia en Verticilliose, weet men, dat ze ook in

andere planten kunnen voorkomen en ook in planten, die niet tot

de Solanaceeen behooren. De stippelstrepenziekte, die in den
laatsten tijd in sterke mate in vroege aardappelen is opgetreden,

komt volgens Bewley ook voor in wikken, erwten en tuinboonen
en kan volgens hem van deze planten op tomaat en dus waar-

schijnlijk ook op aardappelen worden overgebracht.

Het zou volstrekt niet vreemd zijn als mozaiek of bladrol van
bepaalde onkruiden of van bepaalde cultuurgewassen op aard-

appalplanten konden overgaan. Want het is wel bekend dat een

groot aantal cultuurgewassen en ook onkruiden aan ziekten

lijden, die met bladrol en mozaiek van de aardappelplant groote

overeenkomst vertoonen. Vooral is dit het geval met de mozaiek-

ziekte. Deze wordt niet alleen aangetroffen op nagenoeg alle

Solanaceeen, doch ook op planten, die geen verwantschap met
den aardappel bezitten, zooals bieten, spinazie, komkommer,
roode klaver, rupsklaver, paardeboonen, suikerriet, gierst, mais.

Wij weten tlians dat de mozaiekziekte, die op het eene geslacht

van de familie der Solanaceeen voorkomt, in vele gevallen ook

op een ander geslacht kan overgaan. Onkruiden, die tot de familie

der Nachtschaden behooren, zullen stellig een rol spelen bij de

verbreiding der mozaiek en der bladrolziekte.

Omtrent de overbrenging uit planten van andere families weet

men zeer weinig. In dit verband zijn zeer belangrijk de onder-

zoekingen van Doolittle ten opzichte van de mozaiekziekte van

de komkommer. Doolittle is er in geslaagd deze ziekte.over te

brengen op verschillende planten, die tot een andere familie

behooren dan de komkommer, o.a. ook op de Spaansche peper,

Capsicum annuum, welke plant behoort tot de familie der Solana-

ceeen. Hier hebben we dus een voorbeeld, dat een plant uit

het geslacht der Solanaceeen een soort mozaiekziekte kan

krijgen, doordat er smetstof op overgebracht wordt uit een plant,

die tot een geheel andere familie behoort.

Ik heb eenige redenen om aan te nemen, dat iets dergelijks

ook bij den aardappel moet voorkomen, zoowel ten opzichte van

het optreden van bladrolziekte, als van mozaiekziekte en krinkel.

* Zeer dikwijls heb ik waargenomen, dat aardappelplanten ge-
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durende hare groeiperiode ziek werden,ofschoon ze zeer ver

verwijderd waren van andere aardappelplanten of van andere

Solanaceeen.

Een tijd Jang heb ik gedacht, dat deze aardappelplanten ziek

werden, doordat het contagium in de moederplant aanwezig

was, zonder dat de plant er dat eerste jaar ziek door werd. Het
zou dan tijdelijk onwerkzaam kunnen hlijven en in een latere

generatie de ziekte verwekken. Er is echter niets wat deze mee-

ning heeft bevestigd, terwijl eene waarneming in de jaren 1920

en 1921 met deze opvatting in strijd is.

In 1920 had ik een viertal knollen, A, B, C en D van denzelf-

den stam, ieder in zes stukjes geneden en toen zes veldjes met
deze stukken knollen bepoot, zoodat er in elk veldje vier stukjes

knollen gepoot werden, een van knol A, een van B, een van C
een van D. De veldjes werden op verschillende wijze bemest

en bewerkt, om na te gaan of deze bewerking en bemesting ook
invloed zou hebben op het ziek worden der planten.

Deze proef heeft geen positief resultaat opgeleverd, maar in

een andere richting is ze toch niet zonder beteekenis. De veldjes

lagen alle in een afgesloten tuin, waarin geen enkele aardappel

en ook geen andere Solanacee groeide. Ook in de omgeving van
den tuin groeiden geen aardappele. In 1920 warren alle aardappel-

planten gezond, maar uit den nabouw bleek, dat zes planten in

1920 bladrol- en een plant mozaiekziek geworden is. Waren nu
die zes planten, welke bladrolziek geworden zijn, afkomstig van

stukjes van denzelfden knol, dan was het duidelijk, dat de ge-

burikte knol hieraan schuldig was. Dit is echter niet het geval

Twee der ziek geworden planten stammen af van knol A, 2 van

knol B en 2 van knol D. De mozaiekziek geworden plant is

afkomstig van knol C.

De gebruikte knollen hebben blijkbaar niet den minsten in-

vloed gehad op het ziek worden der planten. Ook de bewerking

en bemesting is van geen groote beteekenis geweest, want de

ziek geworden planten stonden op vijf verschilllend behandelde

veldjes. Als het optreden der ziekte een gevolg is van besmetting,

dan moet de smetstof van buitenaf in de planten gekomen
zijn. Hier zou een sterke mate van besmetting zijn opgetreden,

zonder dat in de nabijheid Solanaceeen groeiden. Absoluut uit-

gesloten is het natuurlijk niet, dat de insecten in den tuin ge-

vlogen zijn, die in aanraking geweest waren met zieke a9,rd-

appelen, welke op grooten afstand stonden, maar de sterke

besmetting pleit hier tegen. Veel waarschijnlijker lijkt het mij,

dat de bron van infectie in den tuin zelven aanwezig was, in

den vorm van planten, welke in dien tuin groeiden. Welke plan-*
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ten dit geweest zijn is niet uit te maken, maar het moeten planten

geweest zijn, die niet tot de Solanaceeen behooren.

Uit verscliillende waarnemingen van Quanjer, Koeslag, Dorst

en mijzelf is wel gebleken, dat aardappels in de eene streek eerder

ziek worden dan in de andere. Het is niet onmogelijk, dat het

voorkomen van bepaalde onkruiden hierbij een rol speelt.

In de kleistreken van Friesland, waar de aardappelen in mindere

mate ziek worden dan in alle andere streken van ons land, is

de grond in het algemeen buitengewoon rein van onkruid. Of

de afwezigheid van onkruid en het weinig optreden der ziekte

verband met elkaar houden is moeilijk te zeggen, maar wel meen
ik er op aan te mogen dringen, dat op het voorkomen van be-

paalde onkruiden en op het ziekelijk uiterlijk van onkruiden of

cultuurgewassen meer dan thans gelet wordt. Ik meen aan alien,

die zich met selectie bezig houden, den raad te mogen geven,

hunne velden zooveel mogelijk onkruidvrij te maken.
Er is nog een factor bij het verbreiden der zoogenaamde

degeneratieziekten, waarvan we weinig weten, maar die bij het

kweeken van ziektevrij pootgoed van groote beteekenis kan zijn.

Maar terwijl de andere besproken factoren ons slechts minder

prettige verassingen kunnen bezorgen, meen ik, dat we door

rekening te houden met den factor, dien ik thans ga bespreken,

het selectiewerk gemakkelijker zullen kunnen maken.

We weten thans nog heel weinig omtrent de snelheid, waarmee
de smetstof van een pas besmette plant zich van de bladeren

door de plant verspreidt en van den tijdsduur, die er verloopt,

voor de knollen zijn aangetast. Als de smetstof in de knollen

geraakt is, dan zullen deze het volgende jaar een ziek gewas

voortbrengen, doch een besmette plant zal volkomen gezonde

nakomelingen opleveren als de plant gerooid wordt voor nog

het contagium tijd heeft gehad in de knollen door te dringen.

Nu zijn er versehillende waarnemingen verricht, die er op

wijzen, dat de smetstof zich niet zeer snel door de plant verspreidt.

Quanjer heeft herhaaldelijk zieke stengeldeelen op gezonde

planten geent en heeft daarbij geconstateerd dat eerst de jonge

scheuten in de nabijheid van de ent ziek werden en dat de ziekte

zich langzamerhand naar andere plantendeelen verplaatste.

Bewoog zich de smetstof zeer snel door de plant, dan zouden ver-

afgelegen scheuten slechts weinig later ziek moeten worden dan

die, welke dicht bij de ent geplaatst zijn.

Op een langzame verplaatsing wijst ook het feit, dat planten,

welke gedurende de groeiperiode besmet zijn, zeer dikwijls ge-

deeltelijk zieke en gedeeltelijk gezonde nakomelingen voort-

brengen. Dit geldt zoowel voor bladrol als voor mozaiekenkrinkel.
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En dit geldt niet alleen voor stammen, die uit een groot aantal

Stengels bestaan, doch ook voor planten, die slechts een stengel

bezitten. Dit is waargenomen door Quanjer, Dorst en mij, onaf-

hankelijk van elkaar. Dat het hier geen uitzondering betreft,

doch dat hot zeer dikwijls voorkomt, bewijst ook een onderzoek,

dat door Blodgett en Fernow in Amerika is ingesteld.

Bij hunne proeven hadden zij behoefte aan volkomen gezond

materiaal. Om te zien, of een bepaalde plant gezonde nakome-
lingen zou voortbrengen, namen ze een enkelen knol van een

stam, die slechts uit een stengel bestond en kweekten hiervan een

plant in een warme kas. Zij vermoedden, dat als die eene knol

een gezonde plant voortbracht, de andere knoUen het ook wel

zouden doen. Doch deze veronderstelling bleek volkomen onjuist

te zijn, want ook de stammen, die slechts uit een stengel be-

stonden, leverden zeer dikwijls zieke en gezonde nakomehngen op

Men kan dit verschijnsel moeihjk anders verklaren dan door

aan te nemen, dat de smetstof zich langzaam door de plant ver-

spreidt en dat sommige knollen nog vrij van smetstof zijn oj) het

oogenblik, waarop het contact van den knol met het zieke

plantendeel verbroken wordt.

Hiermee is tevens het middel gevonden om ziektevrij poot-

goed te krijgen. Men verbreekt het contact tusschen den knol

en den stam voor de smetstof in den knol geraakt is, m. a. w.

men rooit de plant zoo vroeg, dat nog geen knolbesmetting heeft

plaats gehad.

Dit ziet er oppervlakkig heel eenvoudig uit. maar zoo gemak-
kelijk als het er uit ziet is het dan toch niet.

Want aan het vroeg rooien zijn ten.slotte praktische grenzen

gesteld.

Menkaneen laatrijpenaardappel als de Paul Kruger bij v. niet

half Juni oogsten, want dan zijn de knolletjes zoo ontzettend

klein, dat ze nog geen waarde als pootgoed hebben. En toch is

het bij een vroege besmetting van de plant mogelijk dat sommige
knollen reeds in het laatst van Juni besmet zijn.

Bij vroeg rijpe aardappels gaat dit beter. Man kan de vroeg-

rijpe soorten reeds in de laatste helft van Juni oogsten voor het

verkrijgen van pootgoed, misschien ook reeds half Juni. De
kans om dit middel met succes toe te passen moet dan ook

grooter zijn bij vroegrijpe aardappelen dan bij de laatrijpe.

Doch ook bij de laatrijpe is er waarschijnlijk wel lets van

te verwachten.

We weten thans dat de besmetting door insecten plaats heeft.

Luizen vindt men gedurende de geheele groeiperiode op de

aardappelen, maar toch meer in het midden van den zomer dan
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in het voorjaar. C'icaden treft men ook reeds vroeg in den zomer
aan, maar toch nieer in Augustus en September.
Er is dan ook alle reden om aan te nemen dat besmetting van

aardappelplanten gedurende den geheelen groeitijd kan plaats

hebben. Heeft de besmetting reeds zeer vroeg plaats gehad,
dan zal het misschien geen effect hebben of men in begin

Augustus rooit of begin October. Doch men voorkomt bij een
rooien begin Augustus de inwerking van latere besmettingen.

Of men met het vroeg rooien van het pootgoed goederesultaten

zal hebben, hangt uitsluitend af van de vraag wanneer de besmet-
ting heeft plaats gehad en op welk tijdstip men op zijn vroegst

kan rooien. Hoe vroeger men kan rooien, hoe beter. Men kan wel

voorspellen, dat men bij de laatrijpe soorten insommigegevallen
goede resultaten zal hebben, terwijl men in anderegevallen weinig

van de uitwerking bespeurt.

De vraag is thans of de praktijk met de theorie in overeen-

stemming is. Als men de literatuur omtrent dit punt nagaat.

dan blijkt dat er tot nu toe zeer weinig exacte waarnemingen
gedaan zijn. Bij proeven in het buitenland heeft men weinig

gelet op het optreden van ziekten, doch zich meer bepaald tot het

nagaan van de opbrengsten van gewassen, die uit onrijpe of uit

rijpe poters verkregen zijn. Als men nog eens over ziekten

spreekt dan geschiedt dit meestal in algemeene termen als

krulziekte.

Maar afgezien daarvan kan men wel zeggen dat praktijk en

theorie hier wel met elkaar in overeenstemming zijn.

In ons land is het eerst door Veenhuizen opgemerkt, dat onrijp

geoogste poters de voorkeur kunnen verdienen boven rijp poot-

goed. Op het terrein van Veenhuizen moest een sloot gegraven

worden en deze werd juist gelegd door een veld Paul Kriigers.

Een deel van die aardappels werd daardoor vroeg gerooid en

een deel laat in den herfst. Nu bleek het volgende jaar dat de

vroeg geroaide poters bladrolvrije nakomelingen hadden voort-

gebracht, terwijl dit met de laat gerooide niet het geval was.

Ook enkele landbouwers hebben gelijksoortige ervaringen op-

gedaan, terwijl daarentegen anderen geen gunstig effect van
het gebruik van onrijp pootgoed hebben kunnen waarnemen.
Ook de proef, die Elema met het oog op deze kwestie in 1911

genomen heeft. leverde weinig resultaat op. De half Augustus

gerooide Paul Kriigers waren aanvankelijk wel iets beter. doch

bleken later toch evenveel bladrolzieke plantente hel^ben voort-

gebracht als de in October geoogste.

De afwijkende resultaten bij laatrijpe soorten als de Paul

Kriiger hebben aanleiding gegeven om de theorie van Veenhuizen
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omtrent cle waarde van onrijp pootgoed te verwerjDen. En dat
is ook volkomen juist. Want Veenhuizen meende, dat het ziek

worden van denakomelingen van rijpe poters een gevolg was van
die rijpheid zelf . De theorie van Veenhuizen is niet juist, doch wel
juist is zijn waarneming en deze is ook volkomen in overeen-

stemming met wat practici daaromtrent in Engeland hebben
gevonden.

In het groote Engelsche tuinbouwblad de Gardeners Chronicle

van 1916 kan men den volgenden zin vinden:

,,Het gebruik van onrijpe poters is algemeen en het is twijfel-

achtig of er een enkele kweeker is, die niet vast overtuigd is

van het voordeel dat Meruit voortvloeit."

Op de aardappelconferentie te Londen vermeldde Sit Matthew
Wallace, dat hij toevallig de waarde van onrijp pootgoed ontdekt
had en zegt als zijn ervaring:

,,Het beste middel om productief zaadgoed te krijgen is om te

rooien voor ziekteverschijnselen zichtbaar zijn of om tijdig het

loof af te maaien . .

.

,, Onrijp pootgoed is het ware."
De opvattingen der Engelsche practici vinden steun in proe-

ven, die door Sutton, door Hutchinson en Dunlop genomen zijn.

Ik zal u niet vermoeien met de mededeeling dezer proeven. In
het Juninummer van Cultura heb ik getracht een volledig

overzicht te geven van al de onderzoekingen, die in het buiten-

land omtrent deze kwestie genomen zijn.

Ik meen hier te kunnen volstaan met te zeggen, dat bij de
proeven in Engeland bijna altijd gebleken is dat het onrijpe

pootgoed grootere opbrengsten opleverde dan het rijpe. En dit

onderscheid is in den regel zoo enorm groot dat men wel moet
aannemen dat bij het gebruik van rijp pootgoed in sterke mate
ziekteis opgetreden, terwijl dit bij het gebruik van onrijp poot-

goed niet het geval is geweest of althans in mindere mate.
Bij enkele proefnemingen wordt dit trouwens ook vermeld,

maar men spreekt dan meestal in algemeene termen van krul-

ziekte.

Volkomen in overeenstemming met de theorie heeft men in

Engeland de beste uitkomsten met het onrijp rooien gehad met
de vroegrijpe soorten.

Ook de proeven, die in Australie met het gebruik van onrijp

pootgoed genomen zijn, geven gelijksoortige resultaten als de
Engelsche onderzoekingen. In Frankrijk is deze zaak instudie

genomen door Vilmorin. In het algemeen heeft Vilmorin met
een te klein aantal knollen gewerkt om veel waarde aan zijn

onderzoek te kunnen hechten. Ik wil dan ook volstaan met mede
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te deelen dat ook liij aanneemt dat onrijp pootgoed de voor-

keur verdient.

Van de Duitsche onderzoekingen wil ik nog even vermelden
de proef door Munter genomen op de proefbedrijven Lauchstedt
en Grosz Liibars. Munter heeft te Lauchstedt waargenomen dat

het onrijp geoogste pootgoed bij de tweede generatie twee tot

drie keer zooveel opbracht als het rijpe. Te Grosz Liibars was
er echter geen verschii.

Dit is blijkbaar hieraan toe te schrijven, dat men te Lauch-
stedt te doen heeft met een bedrijf, waar de degeneratieziekten

meestal sterk optreden, terwijl dit te Grosz Liibars niet het ge-

val is.

Juist waar de degeneratieziekten overheerschen, worden de

opbrengsten verhoogd door het gebruik van onrijp pootgoed.

Blijkbaar is de overbrenging van deze ziekten door de knollen

sterk verminderd door het gebruik van onrijp pootgoed.

En nu is het niet de al of niet rijpheid van het pootgoed op
zichzelf, die in dezen besHssend is, zooals door de buitenlanders

tot nu toe is aangenomen. Doch de beteekenis van het gebruik

van onrijp pootgoed zit in het vroegere verbreken van het contact

tusschen het besmetteloof en den knol. Daarom kan ook het af-

snijden van het loof effect hebben.

Nu wij dit weten, is het duidelijk dat het gebruik van onrijp

pootgoed geen universeel middel tegen de degeneratieziekte is,

doch wel een middel, dat ons waarschijnlijk onder bepaalde

omstandigheden kan helpen bij de bestrijding der ziekten. De
thans beproefde middelen, bestaande in selectie en isolatie, blij-

ven hunne beteekenis ten voile behouden, doch ze kunnen worden
aangevuld door het vroeg rooien van het geselecteerde materiaal.

In hoeverre dit het geval zai zijn moet de ervaring nog leeren.

Wij moeten nog zeer vele proeven nemen, voor wij hieromtrent

voldoende weten. Er worden dit jaar reeds proeven hieromtrent

genomen te Wageningen, te Oostwold, te Borgercompagnie.

Deze proeven worden in het algemeen zoo genomen dat men
een aantal gezonde knollen in tweeen snijdt en de helften afzon-

derlijk uitpoot. De planten van de a helften worden dan vroeg

gerooid en de planten van de b helften later. Het volgende jaar

wordt dan bij den nabouw de uitwerking van het vroege rooien

nagegaan.

Doch de landbouwers, die tegen dergelijke proefnemingen te

groote bezwaren hebben, kunnen ook reeds ervaring opdoen

indien ze een deel van een tamelijk gezond veld vroeg en een

ander deel laat rooien voor pootgoed, Ik zeg er uitdrukkelijk bij

dat het veld tamelijk gezond moet zijn, omdat de voordeelen
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van vroeg rooien alleen te verwachten zijn bij de poters van
oorspronkelijk gezonde stammen. Secondair zieke stammen
zullen ook bij vroeg rooien weer zieke nakomelingen voort-

brengen.

Men behoeft bij dergelijke proefnemingen niet bang te zijn

dat men te vroeg rooit. Ook kleine knolletjes geven nog een

behoorlijke plant. Wei moet men bij het bewaren van onrijpe

poters voorzichtig te werk gaan. Men behoort ze eerst dun uit

te spreiden, op een zolder bijv. om ze lets te laten indrogen.

Men kan ze ook dadelijk in kiembakken plaatsen.

Proefnemingen ten opzichte van de waarde van onrijp poot-

goed kiinnen door alien genomen worden. Ik zou de aanwezigen

willen aansporen dergelijke proeven te nemen en de resultaten

aan het comite voor de keuring te velde mede te deelen. Zij

kunnen dan medewerken tot vermeerdering van de kennis, die

noodig is tot bestrijding der aardaj^pelziekten.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

38. Beschrijving van eenige kniptorlarven en poppen. De
larven van verschillende kniptorsoorten zijn zeer schade-

lijk voor den akkerbouw, den weidebouw en dentuinbouw;
zij zijn bekend onder den naam van „ritnaalden"' of ..koper-

wormen." Onze kennis van de ontwikkelingstoestanden van de

verschillende soorten van kniptorren is nog zeer onvoldoende

;

zoodat men, waar men met ,,ritnaaldschade "te maken heeft,

dikwijls niet weet, met welke soort van insekten uit de familie

der kniptorren men te doen heeft. En dit zou toch ook van
praktisch belang zijn, omdat niet alle soorten van kniptorren

in den larvetoestand eene gelijke levenswijze leiden en een ge-

lijkenlevensduur hebben. Daaromheeft A. W. Rymer Roberts
een nuttig werk gedaan, toen hij in de ..Annals of applied Biolo-

gy" (deel IX, November 1922, biz. 308—324) uitvoerige be-

schrijvingen gaf van den ei-, den larve- en den poptoestand van
eenige kniptorsoorten. n.l. van Agriotes sputator L., Agriotes

sobrinus Kies {
= A. acuminatus Steph.), Athous haemorrhoida-

lis F. en Corymbites cupreus F.; een en ander in aansluiting

aan vroeger in hetzelfde tijdschrift door schrijver meegedeelde

onderzoekingen omtrent de gedaanteverwisselingstoestanden

van andere kniptorsoorten.
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39. Rozenstruiken in verband met de aardappelkultuur. (De

aardappelbladluis gaat op rozenstruiken over). Mej. E. M. Patch
heeft in ..Maine Station Bulletin 303 (1921) op biz. 321 belang-

rijke onderzoekingen meegedeeld omtrent de „aardappelbladluis''

{Macrosiphum solanifolii Ashm.) In eene vroegere verhandeling

heeft de schrijfster waarnemingen gepubliceerd, uit welke

bleek dat de lichtroode en groene aardappelbladluis overwintert

op rozenstruiken (1915). Zij deelt thans meer bijzonderheden

omtrent deze bladluis mee. Zij heeft de eerste en de tweede genera-

tie van het insekt nooit op andere gewassen dan rozenstruiken

aangetroffen; zij is overtuigd dat de roos het eenige gewas is,

dat als eerste hospes van de aardappelbladluis fungeert, althans

in den Staat Maine. Zij wijst er op, dat het dikwijls voorkomt

dat de zomergeneratie van verhuizende bladluizen op een veel

grooter aantal plantensoorten voorkomt dan de winter- en

voorjaarsgeneratie. Dit is ook het geval met Macrosiphum

solanifolii, die in de zomergeneratie zelfs op 84 soorten van

planten, behoorende tot 32 families, werd gevonden. De gevleugel-

de individu's van de tweede winter- en voorjaarsgeneratie

verhuizen reeds vroegtijdig naar andere planten. Terwijl zij

in den zomer op die andere planten, bijv. op de aardappelplant,

leven, brengen de twee kleurvarieteiten van wijfjes, n.l. de

groene en de lichtroode, hare volgende generatie voort : gevleugel-

de en ongevleugelde exemplaren. In het laatst van den zomer

en 't begin van den herfst ontwikkelen zich op de aardappel-

plant gevleugelde individuen, die niet langer op dat gewas

blijven, maar naar rozenstruiken verhuizen, waar hunne nakome-

lingschap later eieren legt. Op de aardappelplant vestigen zich

de bladluizen niet alleen op de toppen der scheuten en de bla-

deren, maar ook op de bloemen, die daardoor verschrompelen.

Zeer veel komen zij ook voor aan den onderkant van de be-

nedenste bladeren. Waarschijnlijk doen zij dit meer in een

drogen zomer dan in een natten. De zomergeneraties van de

aardappelbladluizen spelen een belangrijke rol bij de overbren-

ging van bladrol- en mozaiekziekte.

Uit verschillende waarnemingen meent de schrijfster te

kunnen afleiden dat de bladluizen zich in 't algemeen niet veel

verder verbreiden dan op een afstand van een mijl van de

naastbijzijnde rozenstruik.

Dat de bijkans totale afwezigheid van rozenstruiken (gekweek-

te en verwilderde rozen en ook wilde soorten van rozen) in 't

Noorden van Maine meebrengt dat daar de aardappelbladluis

nooit tot eene ernstige plaag wordt, laat zich gemakkelijk inzien;

in meer zuidelijke streken echter komt de aardappelbladluis
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soms wel tot zeer sterke vermeerdering. De oorzaak daarvan
kan ten deele gelegen zijn in het feit, dat daar meer rozen voor-

komen, maar ten deele misschien ook in de onistandigheid

dat daar de aan rozen overwinterende eieren niet noodzakelijk
zijn, aangezien in milder klimaat de levendbarende genera-

ties, die op aardappelen en vele andere kruidachtige gewas-
sen leven, het geheele jaar door kunnen overblijven.

Miss E. M. Patch raadt natuurlijk als bestrijdingsmiddel van
de aardappelbladluis in de eerste plaats aan : het rooien en
verbranden van gekweekte en verwilderde rozen en van wilde

rozen; of anders het bespuiten van de rozen met middelen,
die de bladluiseieren en de bladluizen dooden en het berooken
van de rozen in 't voorjaar met blaiiwziiurgas.

40. Eene nieuwe ziekte van de zonnebloem. H. S. Morris
en D. B. Swingle beschrijven eene tot dusver onbekende ziekte

van de zonnebloem. door hen waargenomen in verschillende stre-

ken van Montana (Vereenigde Staten van Noord-Amerika). Zie

„Phytopathology", 11 (1921) No. 1, biz. 59. Deze ziekte scheen

in nauw verband te staan met de aanwezigheid van eene zwam.
veel overeenkomende met Sclerotinia libertiana. De wortels en
kronen werden aangetast, en de planten verwelkten plotseling

en stierven spoedig. De ziekte verbreidde zich over het veld

doordat het mycelium van de zwam zich door den grond been
verbreidde. — Het zij mij vergund, op te merken dat eene aan-

tasting van zonnebloemen door Schrotinia Jibertiana door mij

in Amsterdam in mijn tuin werd waargenomen in den tijd, toen

ik daar woonde (1895—1906). Hier werden echter de wortels

niet aangetast ; de zwam vestigde zich op de eene of andere

l^laats in den Stengel, die op de aangetaste plaats spoedig

geheel werd uitgezogen, waardoor de Stengel daar geheel slap

werd. Natuurlijk stierf alles wat zich boven de aangetaste plek

bevond, spoedig af; er vormden zich grpote sklerotien inwen-

dig in den Stengel. De zonnebloemen stonden in een sterk be-

schaduwd stadstuintje.

J. RiTZEMA Bos.
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Eenige jaren geleden werd het plan oj)gevat oni in het ,,Tijd-

schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij" een reeks een-

voudige artikelen te doen verschijnen over de in ons land meest
voorkomende boomsoorten: artikelen, 'die dienen moesten om
belangstellenden bekend te maken met de kenmerken en eigen-

schappen der boomen, voor zoover die in den boschboiiw en bij

den aanleg van wegbeplantingen worden gebruikt; ook de voor-

naamste boomen der parken en tuinen zouden worden behandeld.

De Heer Houtzagers, Inspecteur bij de Hederlandsche Heide-

maatschappij, nam het naaldhout voor zijne rekening, de Heer
De Koning, Houtvester bij deze maatschappij , mijn geachte
Mederedacteur, het loofhout.

Nu de bedoelde artikelen na verloop van tijd in het „Tijd-

schrift der Ned. Heidemaatschappij" zijn verschenen, leek het

den schrijvers nuttig, ze met eenige wijziging in een boekje te

vereenigen. Tekst en afbeeldingen werden zoo eenvoiidig mogelijk

gehouden, om het boekje binnen het bereik van iedereen te

brengen. De Nederlandsche Heidemaatschappij nam de uitgave

op zich en stelde het werkje voor den uiterst geringen prijs van
vijftig cents beschikbaar. Rekent men dat men daarvoor een

zeer nuttig boekje ontvangt van 138 bladzijden, voorzien van

niet minder dan 38 eenvoudige plaatjes, die den tekst op uit-

nemende wijze verduidelijken, dan laat zich verwachten, dat het

wel spoedig zal zijn uitverkocht. Dat is althans te hopen; want

in 't algemeen is het met de kennis van de boomen in ons land
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treurig gesteld. Zelfs ontmoette ik herhaaldelijk in de plantkunde

studeerende jongelieden, die vele excursies hadden meegemaakt
en, hoewel velen van hen heel wat kruidachtige planten van
onze flora kenden, geen els van een berk, geen berk van een

hazelaar, geen den van een fijnspar of vaneen zilversparkonden

onderscheiden.
^

Het is niet gemakkelijk, een algenieen begrijpelijk werkje als

dit samen te stellen ; en waar men zich er moeilijk geheel van kan
onthouden, toch op enkele anatomische bijzonderheden in te

gaan, loo^jt men allicht gevaar, uit zucht om algemeen begrijpelijk

te wezen, wetenschappelijke onjuistheden neer te schrijven.

Zoo worden op de eerste bladzijde van dit boekje de houtvaten

„lange, toegespitste cellen" genoemd, wat natuurlijk onjuist

is. Maar zoo lets doet niet veel kwaad: wie met de planten-

anatomie bekend is, weet wel wat er had moeten staan, wie

met dit vak niet bekend is, leest er over heen.

Ik kan het werkje ten zeerste aanbevelen aan alien, die belang-

stellen in de in Nederland voorkomende houtgewassen. Zij vinden

er de typische kenmerken in van de boomen, die bij ons in bos-

schen, langs w^egen, in plantsoenen, parkenentuinenvoorkomen;
en de eenvoudige maar goede afbeeldingeri verduidelijken den
tekst in hooge mate. Bovendien vinden zij er allerlei bijzonder-

heden in betreffende de herkomst van deverschillende van elders

geimporteerde boomsoorten,— betreffende de grondsoorten,waar-

op de onderscheiden boomen het best aarden,— betreffende den
eisch, dien zij aan de belichting stellen, — betreffende hunne
gevoeligheid voor vorst en wind en voor insektenschade, —
betreffende de eigenschappen van het hout,— enz., enz. Voor 50

centen kan men een schat van kennis opdoen.

Eene bespreking van een werkje als het hier vermelde is in

het „Tijdschrift over Plantenziekten" eigenlijk minder op hare

plaats; maar daar de kennis van de boomsoorten toch een ver-

eischte is ook voor hen, die zich met de ziekten en beschadigingen

van boomen bezig houden, zoo vond ik vrijheid, aan het verzoek

van den Directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij te

voldoen om eene bespreking in dit Tijdschrift te leveren.

2. ,,Praktische Blatter der Bayerischen Landes-

anstalt filr Pjlanzenbau und Pflanzenschutz."

Heraiisgeber : Prof. Dr. L. Hiltnek; Verlag:

Dr. F. P. Datterer & Cie., Freising-

Miinchen.

Sedert 1898 werden de ,,Praktische Blatter fiir Pflanzen-
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schutz" door Prof. Dr. K. Freiherr von Tubeuf iiitgegeven;

de redactie werd in 1899 door Prof. Dr. Weisz te Weihenstephan
overgenomen, en in 1902 overgedragen aan Prof. Dr. L. Hiltner,
die toen als Directeur der nieuwopgerichte „K6nigl. Bayerische
Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz" was be-

noemd. Daar de ,,Praktisclie Blatter"' het orgaan werd van deze
inrichting, en deze zich niet alleen met de bescherming van de
gewassen tegen ziekten en bescliadigingen bezig hield, maar met
alle vraagstukken, die zich konden voordoen op landbouw-
botanisch gebied, werd de titel van het tijdschrift nu: ,,Prakti-

sche Blatter fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz". Onder
Hiltner's redactie verschenen 18 jaargangen; in 1919 echter

werd de oeconomische toestand van Duitschland oorzaak, dat het

tijdschrift werd opgeheven. Nu wordt het weer voortgezet onder
den boven aangegeven titel. Het zal verschijnen op ongeregelde

tijden („in zwangloser Reihenfolge"), zoo mogelijk per maand,
in afleveringen van minstens 8 bladzijden; de jaargang zal kosten

5 Zwitsersche franken of 1 Dollar.

De eerste aflevering bevat in de eerste plaats mededeelingen
betreffende de werkzaamheid en de indeeling van de Beiersche

inrichting voor plantenteelt en bescherming van kultuurplanten

tegen schadelijke invloeden, verder een artikel van Dr. Hilt-

ner, getiteld: ,,Reactie en kalkbehoefte van Beiersche land-

bouwgronden", en een artikel van Lang over herikbestrijding.

Gaarne vestig ik de aandacht op het op nieuw verschijnen van de

vroeger zoo bekende ,,Praktische Blatter".

3. ,,Zeitschrift fiir Schddliiigsbekdmpfung,

Zentralorgan fiir angeivandte Biologie.'''

De eerste aflevering is verschenen van een nieuw tijdschrift,

dat hoofdzakelijk zal gewijd zijn aan plantenziekten en -be-

schadigingen en hare bestrijding. Het wordt uitgeven door Paul
Weyland ,,im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft deutscher

Naturforscher und Philosophen", onder redactie van H. Hedicke
te Berlijn-Steglitz. Het zal misschien verwondering wekken dat

er in dezen tijd, waarin het voor de reeds bestaande weten-

schappelijke tijdschriften in 't algemeen, vooral in Duitschland,

niet gemakkelijk is, zich staande te houden, nog een nieuw
tijdschrift verschijnt, dat zich grootendeels beweegt op het

gebied van de ,,Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten" en van
het ,,Centralblatt fiir Bacteriologie und Parasitenkunde", op dat

van de uitgaven van de ,,Gesellschaft fiir angewandte Entomo-
logie" en van andere uitgaven; en de vraag rijst bij mij op:
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ware het misscliien niet beter geweest de bestaande tijdschriften

te steunen dan een nieuw in 't leven te roepen ? Ik kan echter

deze zaak niet beoordeelen en heb in ieder geval eerbied voor

de Duitsche werkkracht en de ondernemingsgeest, waarvan de

verschijning van dit nieuwe tijdschrift blijk geeft.

Dit tijdschrift zal in maandelijksche afleveringen verschijnen

van 48 kwarto bladzijden en voor het buitenland, dus ook voor

Nederland, 5 dollar per jaargang kosten. Het zal bevatten:

oorspronkelijke artikelen over verschillende onderwerpen uit

het gebied van de toegej^aste dier- en plantkunde, — eene bespre-

king van nieuwe middelen en methoden ter bestrijding van scha-

delijke organismen, behoorende zoowel tot het dierenrijk als

tot het plantenrijk, — een overzicht van de jongste literatuur

op het gebied van schadelijke planten en dieren en van huune
bestrijding, — referaten over den tegenwoordigen stand van
actueele quaesties op het gebied van de toegepaste dier- en

plantkunde, — reeensies van op dit gebied verschenen boeken.

Het tijdschrift zal goed worden geillustreerd. De redactie heeft

zich verzekerd van de medewerking van verschillende Duitsche

schrijvers, waaronder er verscheiden zijn, v/ier naam gunstig

bekend is.

De thans verschenen eerste aflevering bevat de volgende hoofd-

artikelen : over de mate van vatbaarheid van verschillende

haversoorten voor den aanval door de fritvlieg door R. Kleine,
— over de veldniuisbestrijding met strj^chnine door Dr. F.

BuRKHARDT, — over de larven van de gele Thrips-soorten door

Dr. H. Priesner, — over de eieren der Lipcurus-soorten (zooge-

naamde ,,veerluizen", die op vogels parasiteeren), — over het

geslacht Acrodactyla (sluipwespen) door K. Pfankuch. — Onder
de rubriek ,,nieuwe bestrijdingsmiddelen" vinden wij een artikel

van Prof. Dr. R. Heymans over fructusan, een nieuw middel

tot bestrijding van bloedluizen. — Onder de referaten: Is de

koolzaadglanskever {Meligethes aenens) positief schadelijk? door

Dr. Haniss v. Lengerken. en ,,Nieuwe problemen voor het

druifluisonderzoek" door Carl Borner. — De rubriek „Kleine

mededeelingen" bevat een artikel betreffende Cynipiden, die

parasiteeren in de fritvlieg. — Zooals men ziet, bevat deze

aflevering veel belangrijke lectuur, die zich echter uitsluitend op

het gebied der toegepaste dierkunde beweegt. Het is evenwel de

bedoeling ook de toegepaste plantkunde niet te veron-

achtzamen; dat blijkt uit het „ Overzicht der nieuwe literatuur"

aan het slot van de aflevering, waarin ook nieuwe onderzoekingen

op het gebied van de pathologische plantenanatomie, de terato-

logic, den invloed van lage temperaturen, de plantaardige para-
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sieten der gewassen en de onkruiden worden vermeld. Toch
schijnt mij voorloopig het aantal zoologisch gevormde mede-
werkers veelgrooter te zijn dan het aantal medewerkers, dat zich

bij voorkeur op botanisch gebied beweegt.

Hoe het zij , de thans verschenen eerste aflevering bevat zeer

veel belangrijks op het gebied van de phytopathologie. In het

,,Tijdschrift over Plantenziekten" hoop ik nu en dan van som-
mige der in het ,,Zeitschrift fiir Schadlingsbekampfung" ver-

schenen artikelen in de rubriek ,,Beknopte aanteekeningen op
plantenziektenkundig gebied" een korte bespreking te geven.

(Zie o.a. deze aflevering bl. 136.)

J. RiTZEMA Bos.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED

41. Twee soorten van aaitjes, die boomen aantasten. De bekende
nematoloog (aaltjeskenner) N. A. Cobb te Washington heeft

in de „Anales de Zoologia Applicata" (Chili), Jaargang I

(1922) biz. 27—35 eene in het Engelsch gepubliceerde verhande-
ling geplaatst over twee onderling nauw verwante soorten van
het geslacht Tylenchus, die in boomen parasiteeren, n.l. Tylenchus

arhoricolus Cobb en T. durus Cobb. Eerstgenoemde soort vormt
blaasvormige opzwellingen op de bladeren van eene soort van
beuk {Fagus obliqua) in Chili; de tweede veroorzaakt gallen op
de twijgen en takken van eene soort van eik (Quercus prinus)

in de biiurt van Washington. Eene nauwkeurige beschrijving

wordt van de beide soorten gegeven.

Van Tylenchus scandens (het tarweaaltje) en Tylenchus deva-

statrix (het stengelaaltje) is bekend, dat zij na uitdroging bij

bevochtiging weer kunnen opleven. Terwijl ook uitgedroogde

exemplaren van Tylenchus durus zelfs na maanden tijds bij

bevochtiging herleven, gelukte het Cobb niet, uitgedroogde

exemplaren van Tylenchus arboricolus door bevochtiging weer in

actief leven te doen overgaan; maar de schrijver kon slechts

met een betrekkelijk gering aantal aaitjes van deze soort

experimenteeren

.

De schrijver kan vooralsnog niet aangeven, op welke wijze

de verbreiding van de door hem beschreven boombewonende
aaitjes jjlaatsgrijpt. Hij deelt mee, dat hij bij andere soorten

van aaitjes herhaaldelijk heeft kunnen constateeren, dat zij door

insekten van de eene plant naar de andere worden getranspor-

teerd; de insekten dragen ze mee aan de monddeelen en aan de



134

pooten of voeten. Dat in planten parasiteerende aaltjes door

insekten worden opgenomen, het darmkanaal van deze dieren

passeeren en aldus worden overgebracht naar andere planten,

is nooit waargenomen. Het schijnt wel dat sonis slakken op deze

wijze de verbreiding van aaltjes bevorderen.

42. Insekten, die schadelijk kunnen zijn voor Chrysanthemums.
Als ..Farmers Bulletin nr. 1306'" van het „U. S. Department of

Agriculture" is verschenen eene verhandeling, getiteld ,,Insect

enemies of Chrysanthemums" door Charles A. Weigel, die

aan de afdeeling entomologie van het Landbouwdepartement
speciaal voor het onderzoek van de in plantenkassen voor-

komende insekten en voor dat van hunne bestrijding werkzaam
is. In de brochure wordt het eerst behandeld de Chrysathemum-
galmug {Diarthronomyia hypogaea), die gallen op den stam en

de takken, de bladeren en de bloemknoppen veroorzaakt, en

daardoor het gebladerte zoodanig beschadigt, dat de planten niet

of nauwelijks kunnen worden verkocht, terwijl bij ernstige aan-

tasting ook de bloei wordt onderdrukt. In kassen kunnen er

tot zes generaties per j^ar voorkomen. Volgens Weigel is de

Chrysanthemum-galmug oorspronkelijk van Europeeschen oor-

sprong, maar is zij sedert 1915, toen zij in Amerika werd geim-

porteerd, daar een van de schadelijksteChrysanthemum-insekten
geworden. In Nederland heb ik nooit van schade, door deze

galmug aan de Chrysanthenkultuur teweeggebracht, gehoord. —
Vervolgens bespreekt Weigel den ,,Greenhouse Leaf-Tyer",

eene soort van lichtmot, n.l. Phlyctaenia rubigalis, welker rups

de onderzijde van de bladeren o.a. van Chr3^santhemums,
Cineraria's en selderie beknaagt, maar die liier te lande tot

dusver niet nog van zich deed spreken. — Daarna volgt de

behandeling de ..Greenhouse white fly" {Aleurodesvaporariorinn),

die bij onze bloemisten onder de namen van ,,witte vlieg" en

,,motluis" maar al te zeer bekend is en behalve aan Chrysanthen
zeer veel kwaad doet aan allerlei andere kasplanten, vooral aan

Adianthums en andere varensoorten en aan Azalea's. Als middel

ter bestrijding wordt berooking met blauwzuurdamp aanbevolen,

welke berooking drie of vier maal moet geschieden met een

tusschentijd van 10 tot 14 dagen.— Volgt de bespreking van ,,the

green house red Spider" {Tetranychus telarius), in Nederland
meestal ,,het spint" genoemd. De schrijver wijst er op, dat

berooking met blauwzuurdamp noch met tabaksdamp tegen

dezen vijand veel uitwerkt. Hij deelt mee, dat bespuiting met
zuiver water reeds veel nuttig effect heeft, mits men gebruik

maakt van een straalverstuiver, en onder vrij hooge drukking
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werkt; men veroorzaakt daardoor dat de mijten op den grond val-

len, vanwaar zij in de meeste gevallen niet weer op de planten

komen. Ook worden de fijne spinsels er door vernield, welke

de mijten aanleggen voor de bescherming van zich zelven en hare

eieren. Verder beveelt Weigel aan eene bespuiting met eene

warme oplossing van groene zeep, alsmede eene bestuiving met
bloem van zwavel of met eene andere fijn verdeelde zwavelsoort .

—
Vervolgens behandelt de schrijver de bladluizen, waartegen

hij aanbeveelt de berooking met blauwzuurdamp, de bespuiting

met eene oplossing van zwavelzure nicotine en de bestuiving met
tabakspoeder. Ik geloof dat de in Nederland gebruikelijke be-

spuiting met zeepspiritusoplossing boven de drie door den

schrijver besproken middelen de voorkeur verdient. — Daarna
bespreekt Weigel de Thripsbeschadiging {Heliothrips hae-

mhorrdidalis) . Deze gaat men met dezelfde middelen tegen, die

men tegen bladluizen toepast; maar daar de eieren door het

wijfje inwendig in de hladeren worden gelegd en deze dus niet door

eene bespuiting, bestuiving of berooking worden gedood, moet

men het aangewende middel dikwijls herhalen, om de telkens

weer uit de eieren te voorschijn komende jonge Thripsen te

dooden. — Vervolgens worden nog besproken de aardrupsen,

schildluizen, wantsen, mieren, termieten en een soort van

engerlingen, alsmede slakken, pissebedden en duizendpooten,

die minder vaak voor de Chrysanthenkultuur schadelijk worden.

Het boekje eindigt met een beknopte bespreking van de wijze

van vervaardiging van de praeparaten, die nioeten dienen om
de schadelijke dieren te dooden en van de toestellen, welke voor

de berooking, bestuiving of besproeiing noodig zijn.

43. Bestrijding van de bloedluis door middel van Ustin. Dr. R.

Rathke te Breslau beveelt in ,,Der Schlesische Kleingarten-

freund", 1923 het Ustin, dat door de ,,Farbenfabriken vorm.

Friedrich Bayer & Co. te Leverkusen" werd bereid en in den

handel gebracht, bijzonder aan bij de bestrijding van bloedluis.

Hij gebruikte een deel van deze stof op 2 a 3 deelen water.

Zoodradeze vloeistof op de door dit insekt bezette stammen en

takken wordt verspoten, wordt de wasdradenmassa, waarmee

de luizen bedekt zijn, opgelost en worden de diertjesaldus onbe-

schermd aan de hen doodende stof blootgesteld. Hij heeft een

ouden wintergoudparmain, dien hij jarenlang met ooftboomcarbo-

lineum behandelde, zonder dit insekt geheel kwijt te raken, door

de behandeling met Ustin geheel bloedluisvrij gekregen. —

44. Over de wijze van verbreiding van den knolvoet van kool
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en koolrapen. In het ,,Naciirichtenblatt des deutschen Pflanzen-

schutzdienstes'' heeft Dr. W. Gleisberg te Proskau in Opper-

Silezie mededeelingen gedaan aangaande de rol, die de regenworm
bij de verbreiding van den knolvoet speelt. De regenwormen
nemen met hunnen niond aarde in hun darmkanaal op, en daar

op verschillende terreinen de slijmzwam, die oorzaak van den
knolvoet is {Plasmodiophora Brassicae), zich in den vorm van
sporen in den grond bevindt, worden deze laatsten met de aarde

oj)genomen; deze sporen nu verlaten het lichaam der regenwor-

men weer met de uitw^erpselen zonder dat zij haar vermogen
tot verdere ontwikkeling hebben verloren. Op deze wijze kan
de regenworm de slijmzwam van de eene plaats naar de andere

brengen. Nu bevinden zich in 't voorjaar altijd zeer veel regen-

wormen aan de koolstronken, welke de koolbouwers gedurende

den winter op het land lieten staan; deze wormen hebben daar

alle kans, Plasmodiophora-sporen op te nemen, en verbreiden

ze op de aangegeven wijze gemakkelijk naar andere plaatsen.

Al zijn er ook verscheiden andere factoren, die de verbreiding

van den knolvoet in de hand werken, de regenwormen sj)elen

daarbij altijd een belangrijke rol. Ook met het oog daarop is het

zeer gewenscht de koolstronken voor den winter uit den grond

te halen en te verbranden. —

45. Is de koolzaadglanskever (Meligethes aeneus) werkelijk een in

belangrijke mate schadelijk insekt? De beteekenis van den kool-

zaadglanskever wordt in den 4en druk van deel V van Ritzema
Bos en Schoevers, ,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen" (biz. 133 en 134) als volgt geschetst: ,,De koolzaad-

glanskever vreet zich in 't begin van het voorjaar in de bloem-

knoppen van 't koolzaad en van andere Kruisbloemige

planten in en vernielt later de bloemen. Hij maakt gaten in de

kelk- en kroonbladeren en vreet de meeldraden, het stuifmeel,

ook den stempel, op. De aangetaste bloemknoppen of bloemen

schrompelen spoedig ineen. Soms vindt men 3 of 4 kevertjes

in eene bloem : honderden, ja duizenden op eene plant.— Spoedig

legt het wijfje hare eieren aan de nog gesloten bloemknoppen
van koolzaad, koolplanten, mosterd of radijs. ... In den eersten

tijd vindt men de larven in de bloesems en wel nabij den bloem-

bodem, waar zij de meeldraden en den stamper vernielen. Als

zij deze vernield hebben, trekken zij naar eene andere bloem.

Zijn er geene bloesems meer in de nabij held, dan fasten zij de

zich ontwikkelende hauwen aan, knagen aan den groenen wand
van deze en vreten zich vervolgens in de hauwen in, waar zij

de zaadjes opeten. De schade, die de glanskevers, vooral in droge,



137

maar gure en schrale voorjaren, teweegbrengen, kaii zeer groot

zijn; in zulke jaren blijven de koolzaadplanten lang in een toe-

stand verkeeren, waarin zij door de kevers en larven kunnen
worden beschadigd." —
Het bovenstaande drukt wel de meening uit, die men tot voor

weinig jaren in 't algemeen had omtrent deschade, welke door den
koolzaadglanskever en zijne larve wordt teweeg gebracht.

In den laatsten tijd hebben verschillende onderzoekers zich

met de stiidie van dit insekt bezig gehouden; en deze blijken niet

alien van de groote schadelijkheid van den koolzaadglanskever

overtuigd te zijn. Dr. Hanns v. Lengerken heeft in afl. 1 van
den eersten jaargang van de ,,Zeitschrift fiir Scliadlings-

bekampfung" (biz. 29—31) een overzicht van de verschillende

meeningen gegeven, die er thans omtrent de schadelijkheid van
den glanskever bestaan.

Wat de larve van dezen kever betreft: Reeds Miss Eleanor
A. Ormerod (1874) meende te hebben geconstateerd, dat zij

zich alleen met stuifmeel voedt. Boerner en Blunck (1920)

deelen mee dat de jonge larven de nog niet geopende helm-

knoppen aanvreten, om zich later met het zich vrij in de bloem
bevindende stuifmeel te voeden. Wanneer verscheiden larven in

eene bloem aanwezig zijn, dan tasten zij ook de meeldraden

en de kroonbladeren aan. Dergelijke bloemen ontwikkelen, vol-

gens hen, altijd normale vruchten. tSlechts in zeer zeldzame ge-

vallen werden de honigbakjes en de basis van den stamper

zoodanig aangevreten, dat de vruchtvorming twijfelachtig of

onmogelijk werd. Burkhardt en Von Lengerken (1920)

stelden evenals Wolff en KraHsse (1920) als het resultaat van

hunne onderzoekingen vast, dat het hoofdvoedsel der larven uit

stuifmeel bestaat, en dat zij geen schade teweegbrengen. Tot de

zelfde conclusie kwamen Faber, Fischer en Kalt (1920).

Onder de nieuwere onderzoekers is Friederichs (1919) de eenige,

die de larve van den koolzaadglanskever als positief schadelijk

beschouwt, en wel om de redenen, die ik in het bovenaangehaalde

citaat uit het door Schoevers en mij bewerkte boek over

,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen" aanhaalde.

Von Lengerken noemt de larve onschadelijk, hoewel hij haar

toch niet — zooals sommige andere onderzoekers doen— als

nuttig wil beschouwen wegens de rol, die zij zou spelen bij de

bevruchting der bloemen.

Wat de beteekenis van den volwassen koolzaadglanskever

betreft, zij in de eerste plaats opgemerkt, dat verschillende schrij-

vers ook hem eene groote rol toekennen bij de bevruchting der

kool- en koolzaadbloemen. 't Is zeker niet te ontkennen, dat de
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glanskevers in dezen eene rol spelen, hoewel de bij de genoemde
Cruciferen zoo gewenschte kruisbestuiving toch wel in de eerste

plaats door bij en wordt bewerkstelligd. Terwijl vroegere waar-

nemers algemeen den volwassen kever als zeer schadelijk be-

schouwden, is onder de nieuwere onderzoekers Friederichs
deze meening ook nu nog toegedaan. Von Lengerken zegt,

dat de glanskever, als hij bij zijn eerste optreden het kool-

zaad reeds in vollen bloei aantreft (wat echter, althans in

Nederland, wel nooit het geval is), uitsluitend stuifmeel eet

en dus dan niet schadelijk is. Zijn bij het begin van het

optreden der kevers de bloemknoppen nog gesloten, dan
vreten deze --- volgens Von Lengerken — de nog kleine knop-

pen geheel op, terwijl hij de reeds grootere knoppen aan de eene

zijde aanvreet en vaak geheel uitvreet. De uitgevreten knoppen
leveren natuurlijk geen vrucht op; de aangevreten knoppen,

volgens den laatstgenoemden schrijver, gewoonlijk wel. Bij

goede bemesting en gunstig weer is — vooral als men met eene

soort van kool of koolzaad te doen heeft, die snel afbloeit — de

schade toch niet groot. De kever tast natuurlijk vooral die

knoppen aan, welke het verst ontwikkeld zijn; dat zijn in den

beginne die, welke onder aan den bloemstengel geplaatst zijn.

De lengtegroei van dezen bloemstengel wordt, wolgens Von
Lengerken, in den top sterker, wanneer de onder aan den

Stengel geplaatste knoppen uitgevreten zijn, zoodat dan de

bloemen in den top zich flink ontwikkelen, terwijl deze niet

tot ontwikkeling zouden komen, wanneer de onderste knoppen
niet zijn uitgevreten; en zijn aan den hoofdstengel alle knoppen
uitgevreten, dan kan de plant een aantal zijtakken tot ontwikke-

ling brengen. Zoo zou de koolzaadplant dan toch, niettegen-

staande hevige aantasting door den glanskever, een goeden

oogst opleveren. Slechts in den zomer 1920 was, volgens Von
Lengerken, het insekt wel schadelijk, doordat de koolzaadvelden

onvoldoende bemest waren; toen deden de glanskevers veel

meer nadeel dan anders. Bij behoorlijk goede bemesting acht

de laatstgenoemde onderzoeker de glanskevers onschadelijk.

,,Staat het koolzaad eenmaal in vollen bloei, dan kan van een

schadelijke werking van een kever niet meer worden gesproken,

daar dit dier dan uitsluitend stuifmeel eet." ,,Volgens mijne

(Von Lengerken's) waarnemingen in de Mark Brandenburg

ben ik steeds meer tot de overtuiging gekomen dat de koolzaad-

glanskever slechts voorivaardelijke schadelijk wordt. De boven

voor 1920 geschilderde toestanden van onvoldoende bemesting

zullen onder normale omstandigheden niet zoo gemakkelijkvoor-

komen. Maar altijd gelden Burkhardt's zoowel als mijne eigen
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ervaringen slechts voor Brandenburg." Zeer jiiist merkt Von
Lengerken ten slotte op, dat in verschillende streken de om-
standigheden geheel verschillend kunnen zijn; en dat men nog
geen volledig overzicht heeft omtrent de beteekenis van den
koolzaadglanskever als schadelijk insekt.

Mijne langjarige ervaringen zijn met die van vele der nieuwere

waarnemers niet in overeenstemming. Ik ken den glanskever

in Nederland als een uiterst schadelijk insekt bij koolzaad en

bij zaadplanten van koolsoorten, koolrapen, knollen en radijs.

Bij goede bemesting en goeden bodemtoestand, waarbij de

bloemstengel zich snel ontwikkelt, is de schade in 't algemeen
minder dan bij minder goede bodemtoestanden. Maar wanneer
het koolzaad en de andere bovengenoemde Kruisbloemige kul-

tuurgewassen bij lang aanhoudend guur voorjaarsweer, zooals

wij dat in Nederland zoo dikwijls hebben, zeer langzaam af-

bloeien, hebben de glanskevers de gelegenheid, successievelijk

bijkans alle bloemknoppen, van beneden naar boven langs den
bloemstengel, naarmate deze tot ontwikkeling komen, te ver-

nielen. De bloemknoppen, die geheel of grootendeels van binnen

zijn uitgevreten, schrompelen ineen.

Ik wil niet ontkennen, dat onder gunstige omstandigheden
(goeden bodemtoestand en warm, zonnig weer) en als men te

doen heeft met eene varieteit, die volkomen aan het klimaat is

aangepast, dus vlug afbloeit, de glanskevers betrekkelijk weinig

schade doen; maar in Nederland doen zij maar al te dikwijls den

oogst geheel mislukken of verminderen zij de opbrengst in zeer

sterke mate.

46. Het percentage steenbrand (Tilletia) , dat er op de tarweakkers,

optreedt, is afhankelijk van het aantal sporen, 't welk gemiddeld

op een uitgezaaide tarwekorrel aanwezig is. F. D. Heald (,,Phy-

topathology", II (1921) nr. 2, biz. 103, 104) besmette kunst-

matig de zaaitarwe met verschillende hoeveelheden sporen van
steenbrand, varieerende tusschen 0.005 gram en 3 gram brand-

sporen op 100 gram tarwe, wat neerkwam op 400 tot 183.000

sporen per korrel. Het maximum brand werd bij de tarwe ver-

kregen als het zaaizaad besmet was met 65.000 tot 100.000 brand-

sporen per tarwekorrel. Eene besmetting van de zaaitarwe met
533 sporen per korrel veroorzaakt bij de tarwevarieteit Jenkins

Club 9.5 procent brand, terwijl bij eene even sterke besmetting

bij de varieteit Marquis geen brand ontstond. Bij even sterke

besmetting per korrel zaaizaad vertoont de zomertarwe, die er

zich uit ontwikkelt, niet zooveel brand als de wintertarwe.

Men kan volgens eene bepaalde methode onderzoeken, hoeveel
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brandsporen bij eene bepaalde partij tarweperkorrelvoorkomen;
en Heald meeiit dan verder te kunnen voorzeggen, hoeveel brand
men in zijn gewas zal kunnen krijgen, wanneer men eene be-

paalde partij tarwe uitzaait, die niet van te voren ontsmet is.

Veel zomertarwe wordt er, volgens den schrijver, voor het

zaaien ontsmet, terwijl de besmetting ervan zoo gering was,

dat er ook zonder voorafgegane ontsmetting geen steenbrand

van eenige beteekenis zou zijn opgetreden.

Ik voor mij zou toch liever het zekere voor het onzekere

nemen, en een ontsmettingsmiddel bij de zaaitarwe toepassen,—

47. Kopercarbonaat ter bestrijding van steenbrand der tarwe.

H. P. Barss heeft in ,,Oregon Station Circ. 30 (1922, biz. 3) in

verschillende streken van Oregon proeven genomen of laten

nemen omtrent de bestrijding van den tarwesteenbrand door

behandeling van de zaaitarwe met kopercarbonaat. Deresultaten

schenen voorloopig voldoende te zijn. 2 ons (1 Amerik. ons =
28.35 gram) is genoeg om er een bushel (35.24 Liter) tarwe mee
te behandelen, althans wanneer het kopercarbonaat goed door

de tarwe heen wordt gemengd. Dat het in water onoplosbare

kopercarbonaat werd geprobeerd, terwijl toch het vee1 meer ge-

bruikelijke kopersulphaat tegen steenbrand altijd goede resul-

taten oplevert, was natuurlijk omdat de aangewende koper-

sulphaat-oplossing in sommige gevallen het kiemvermogen van
de behandelde tarwe vermindert. Het is daarom dat in den
laatsten tijd het gebruik van uspulun zoo wordt aanbevolen, daar

deze stof den steenbrand op afdoende wijze bestrijdt en geenerlei

nadeel aan de Idem der behandelde korrels of zaden toebrengt.

48. Mozaiekziekte bij honigklavers, roods klaver en andere

Vlinderbloemigen. In ..Phytopathology", 11 (1921) nr. 3, biz.

146— 148 komt eene mededeeling over dit onderwerp voor van

J. A. Elliott. Op een veld in den proeftuin van de Universiteit

van Arkansas kwam in 1917 voor het eerst mozaiekziekte voor

bij de witte honigklaver {Meliotiis alba); ongeveer 50 % van de

planten waren aangetast. Verscheiden planten werden voor ver-

dere waarneming gemerkt, en al deze vertoonden het volgende

jaar ook weer de ziekte. — In September 1919 vertoonde de

roode klaver {Trifolium pratense) daar ook de ziekte; minstens

75 % van deze planten waren zeer ernstig aangetast en ver-

toonden zeer sterk in 't oog vallend de verschijnselen der moza-
iekziekte. Elliott besmette gezonde roode klaverplanten met
de smetstof van witte honigklaver en omgekeerd ook gezonde

planten van deze laatste soort met de smetstof van roode klaver.
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De mozaiekziekte van deze beide klaversoorten bleek dus
identiek te zijn.

In een plantenkas werden in potten zaden gezaaid van paarde-
boonen {Vicia fuba), lucerne (Medicago sativa), witte klaver

{Trifolium repeats), witte honigklaver {MeUlotus alba), ,,spotted
bur clover'" {Medicago arabica = 31. 7naculata) en roode klaver

(Trifolium pratense). Toen de planten waren opgegroeid, werden
twee van iedere soort geinfecteerd met de smetstof van mozaiek-
zieke roode klaver en twee andere planten met die van mozaiek-
zieke witte honigklaver. Alle geinfecteerde planten werden ziek

en de virulentie van de beide smetstoffen was voor al deze
planten even groot. De ziekte vertoonde zich in bijzonder sterke

mate op Medicago arabica. Eene groote roode klaverplant, die,

gebruikt om er de te gebruiken smetstof aan te ontleenen, liet de
onderzoeker later gedurende den winter in de plantenkas door-

groeien. In het volgende voorjaar bleek de mozaiekziekte bij

deze plant geheel te zijn verdwenen, terwijl de ziekte gedurende
den winter was overgebleven in witte honingklaver, paardeboon
Trifolium arabicum.

49. De Stippelstreepziekte van de aardappelplant. In de „Mede-
deelingen van de Landbouwhoogeschool", deel 24, verhandeling

5, wordt door D. Atanasoff, onder den titel „Stipple-streak

disease of potato" eene verhandeling over dit onderwerp ge-

publiceerd. Het artikel is in 't Engelsch geschreven en wordt
gevolgd door een Nederlandsch referaat. Het wordt verduidelijkt

door vijf platen.

Deze ziekte kwam in 1921 in min of meer epidemischen vorm
in Noord-Holland voor, vooral in de „Schotsche muis"; zij

is echter gebleken, reeds veel vroeger te zijn waargenomen en
wel reeds in de tweede helft van de 18e eeuw; maar daarover

later.

De Stippelstreepziekte is zeer algemeen verbreid in West-
Europa en in Noord-Amerika. Zij komt voor zoowel bij vroege

als bij late aardappelen.

De meest kenschetsende verschijnselen van deze ziekte zijn de

donkerbruine of zwarte stippels op de bladeren en de strepen op
de Stengels der aangetaste planten. Het eerst vertoonen zich

donkerbruine of zwarte, zeer talrijke, hoekige vlekken op de

bladschijven. Deze vlekken strekken zich door de geheele dikte

van het blad heen uit, zoodat men ze zoowel aan de bovenzijde

als aandenbenedenkant van het blad waarneemt. Bij de jongere

bladeren vindt men de vlekken veelal op de nerven, bij oudere

bladeren treft men ze het meest tusschen de nerven aan. Soms
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volgen de vlekken de nerven in hunnen, loop, en worden dan meer
of minder streepvormig.

i^Bijkans gelijktijdig met de vlekken op de bladeren verschijnen

er op de bladstelen en de Stengels donkerbruine strepen.

De bladeren, die vele vlekken vertoonen, beginnen spoedig

te verwelken: ze breken gedeeltelijk af en blijven aan den Sten-

gel hangen.

Het eerst worden de bladeren van het middelste gedeelte

der plant aangetast; deze vallen dan ook het eerst af. Daarna
worden de bladeren in den top gevlekt, en ook deze vallen over

eenigen tijd af. Dan zijn de toppen der plant weldra geheel ver-

welkt en worden alras kaal. Inmiddels zet zich de ziekte ook
naar beneden toe voort ; bij warm weer is spoedig de ge-

heele plant dood. De kwaal vertoont zich eerst bij een enkele

scheut, en verbreidt zich langzamerhand over de geheele plant.

Ook de knollen kunnen gelijksoortige ziekteverschijnselen

vertoonen, althans bij verschillende varieteiten, o.a. bij de

„Schotsche muis". Zij vertoonen dan bruine blaren of vlekken

op of nabij de oogen en op het stengeleinde van de aardappel-

knol. Deze blaren puilen eerst eenigszins uit ; maar na het oog-

sten drogen zij op en schrompelen ineen, zoodat zij tot donker-

bruine of kaneelkleurige vlekken worden. Wanneer de blaren

zich op jonge, snel groeiende knollen vertoonen, splijtende kurk-

laag en de schors in verschillende richtingen, zoodat de aard-

appelen aan hunne oppervlakte meer of minder diepe spleten

vertoonen. Knollen van planten, die door de stippel-streepziekte

waren aangetast, kunnen ook nog na den oogst bruine blaren

krijgen. Boven werd gezegd, dat de vlekken vooral op of bij de

oogen en nabij het stengeleinde van de knol voorkomen. Inzon-

derheid neemt men dit waar bij groote knollen. Het buitenste

gedeelte der oogen wordt evenals de omgeving van deze don-

kerbruin en droogt op, zoodat de oogen dood schijnen ; soms
zijn zij dit inderdaad. Vandaar de naam „oogenziekte", welke

door de aardappeltelers aan de ziekte wordt gegeven. Knollen

met zulke oogen, ofschoon inwendig geheel normaal, spruiten

niet uit, en blijven na het poten tot laat in den zomer onver-

teerd in den grond liggen.

Wanneer knollen, afkomstig van planten, die aan de boven-

vermelde verschijnselen leden, worden uitgepoot en zij loopen uit,

dan brengen zij planten voort, die de ziekteverschijnselen ver-

toonen, zoodra zij boven den grond komen. De planten worden
dan echter dadelijk, van 't begin af, in haren groei belemmerd en

blijven dwergachtig. De bladstelen blijven kort, zoodat de

bladeren, die klein en krom zijn, vlak aan den stengel schijnen
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te zitten. Er vertoonen zich ook vlekken op de bladschijven, maar
deze zijn weinig talrijk, echter zijn de nerven vrij wel alle geheel

bruin gekleurd. De Stengels zijn met bruine strepen bedekt of

zijn geheel bruin, met ondiepe dwarse spleten. De onderste blade-

ren verwelken spoedig en vallen af , of zij blijven, verschrompeld,

aan den stengel hangen. Bladeren en Stengels zijn buitengewoon

bros; als men ze aangrijpt, breken zij. Het sterven en afvallen

van de bladeren schrijdt van van boven naar beneden voort.

De aangetaste planten sterven zeer vroeg in den zomer, voor de

gezonde planten hare volledige ontwikkeling hebben bereikt.

Zij vormen slechts weinige en zeer kleine knollen, die eene ruwe

oppervlakte hebben en bedekt zijn met blaren en talrijke spleten.

Deze knollen loopen, uitgepoot zijnde, gewoonlijk in 't geheel

niet uit; doen zij dit, dan ontstaan er weer planten uit, welke

dezelfde ziekteverschijnselen vertoonen als die, waaraan deze

knollen gevormd zijn.

Stippelstreepzieke planten, die uit geinfecteerde knollen zijn

ontstaan, noemt men „secundair"ziek; zij vertoonen de ziekte-

verschijnselen het eerst aan hare benedenste bladeren. Stippel-

streepzieke planten, die uit gezonde knollen zijn ontstaan,

worden gedurende haren groeitijd geinfecteerd en de ziektever-

schijnselen schrijden bij hen van boven naar beneden voort

;

men noemt ze „primair" ziek. In dit opzicht is er dus veel

overeenkomst tusschen de stippelstreepziekte, de bladrolziekte

en de mozaiekziekte. Evenmin als bij de laatstgenoemde twee

ziekten, kan men bij de eerstgenoemde ziekte de ware oorzaak

aangeven. Voorzoover dit uit de genomen proeven kan worden
beoordeeld, blijft de smetstof, die de ziekte moet veroorzaken,

bij de stippelstreepziekte niet in den grond achter, en verbreidt

zij zich ook niet door den grond heen van knol tot knol. De
smetstof verbreidt zich inwendig door de plant heen, zoodat

men op een gegeven oogenblik alle spruiten gelijkmatig vindt

aangetast. De knollpn van zulke planten zijn gewoonlijk ook

aangetast, en wel zoo dat alle spruiten van zulke knollen

„secundairzieke" planten opleveren.

Tot dusver is het alleen mogelijk geweest, de ziekte op ge-

zonde planten of plantendeelen over te brengen door de versch

gesneden oppervlakten van zieke en gezonde Stengels of knollen

aan elkaar te verbinden en zoo met elkaar te laten vergroeien,

dus door enting van eene zieke plant of van een gedeelte daarvan

op eene gezonde. In deze opzichten gedraagt zich de stippelstreep-

ziekte als bladrol en mozaiekziek.

Hoe de besmettingsstof in de natuur wordt overgebracht, is

nog niet bekend geworden; of de overbrenging daarvan kan
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geschieden door bladluizeii of andere insekten, is nog niet bekend.
De temperatuur heeft een duidelijken invloed op het optre-

den en de ontwikkeling der ziekte. Wanneer van aangetaste

planten afkomstige aardappelen bij eene temperatuur tusschen

5 en 10° C. uitloopen, groeien de planten door de ziekte

heen, maar zij bezwijken er aan, zoodra de temperatuur boven
10° C. stijgt.

Verwijdering van aangetaste knollen en aangetaste planten,

zoodra men ze als zoodanig kan herkennen, is tot dusver het

aangewezen middel ter bestrijding. In 1922 had, naar de schrij-

ver meedeelt, eene nauwgezette verwijdering van de oogenzieke

knollen bij de varieteit „Schotsche muis" eene bijna volkomen
onderdrukking vande stippelstreepziekte ten gevolge in de velden,

die in Noord-Holland met deze soort beplant waren. Voor de

teelt van de vroege soorten van aardappelen, die zoo sterk aan
de stippelstreepziekte kunnen lijden, is het nazien der spruiten

een onmisbare maatregel, die ons zonder groote extra kosten

in staat stelt, de aangetaste knollen te verwijderen. Bovendien
moeten de aangetaste planten bij de grondbewerking worden
uitgegraven.

De Heer Atanasoff heeft in de ,,Mededeelingen van de Land-
bouwhoogeschool", deel 26, verhandeling 1, 1922, eene nauw-
keurige literatuurstudie gegeven van alles wat er omtrent de

stippelstreepziekte verschenen is. De titel van zijn verhandeling

is: „A study into the Literature on stipple-streak and related

diseases of potato". In zijne studie vermeldt hij niet minder dan
omtrent 150 werken. Deze uitgebreide literatuurstudie bracht

hem tot de conclusie, dat de stippelstreepziekte, die in den laat-

sten tijd als eene geheel nieuwe ziekte werd vermeld, in werke-

lijkheid eene van de langst bekende ziekten van de aardappel-

plant is, misschien zelfs de het langst bekende van alle aard-

appelziekten. Zij moet reeds in de laatste helft van de ISeeeuw
zijn opgetreden.'

, .

J. RiTZEMA Bos.
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BESCHADIGING VAN VLAS DOOR HITTE EN
NACHTVORST.

Nabjj Gieten — aan den weg vandaar naar Rolde — en wel

aan de zuidzijde van dien weg — lag dezen zomer een perceel

vlas, dat op den 18den Juli in tweeerlei opzicht beschadiging

vertoonde.

Langs den weg, die met eikeboomen is beplant, was een strook

vlas ter breedte van eenige meters grootendeels afgestorven. Verder

kwamen, over het geheele veld verspreid, planten voor, waarvan
alleen het topeinde ivas verwelkt. Dit einde hing bij het gezonde

deel van de plant neer en was daaraan vastgekleefd, waarschijn-

lijk door water, waarin eenige ontledingsproducten waren opge-

lost.

Verschillende verschijnselen wezen er op, dat het afsterven van

het vlas langs den weg een gevolg zal zijn geweest van de groote

hitte der voorafgegane dagen. Het afsterven is namelijk eerst

na het begin van de periode der groote hitte opgetreden. De
langs den weg— dus langs denoordzijde van het perceel— staande

eikeboomen reikten met hun kronen tot ,aan' en ,leels zeKs tot

,over' den rand van het perceel vlas. Blijkbaar zijn dezonnestra-

len door de kronen der eikeboomen sterk naar het vlas terugge-

kaatst en is dit dientengevolge aan zulk een hitte blootgesteld

geweest, dat afsterving plaats had. Deze meening wordt beves-

tigd door de eigenaardigheid, dat de strook, waarover het vlas

was afgestorven, niet overal dezeKde breedte had. Dit kan een

gevolg zijn geweest van de meerdere of mindere ontwikkeling

van de kronen der boomen en van de ruimten, die daartusschen

zijn overgebleven. Daardoor zal er verschil in terugkaatsing

van warmte zijn geweest en werd de strook vlas niet overal over

dezeKde breedte en ook niet overal even sterk getroffen.

Dat in dit geval de hitte de oorzaak van de beschadiging van
het vlas is geweest, wordt door mij nog bevestigd gevonden in



146

Ket feit, dat in den tuin der landbouwschool te Groningen, die

naar het zuiden open ligt en aan noord-, oost- en westzijde

door gebouwen is ingesloten, liet vlas, dat voor de invallende

hitte uitstekend stond, gedurende de hitteperiode ook grooten-

deels is afgestorven, zoowel het w itbloei- als het blauwbloeivlas.

Wat het afstenmn van de topeinden der vlasplanten betreft,

daarvan schijnt mij een late nachtvorst de meest waarschijnlijke

oorzaak te zijn geweest. Betrekkelijk kort voor de invallende

hitte is namelijk in de omgeving nog een zoo sterke nachtvorst
opgetreden, dat daardoor de velden in den morgenstond geheel

wit zagen.

Het afsterven der topeinden heeft reeds eenigen tijd geleden

plaatsgehad, want onder het afgestorven gedeelte hadden zich

reeds vrij lange zijspruiten ontwikkeld. Het afsterven der einden

kan daarom moeilijk in de allerlaatste dagen hebben plaatsgehad

en kan dus zeer goed een gevolg zijn geweest van de eenigen tijd

geleden geheerscht hebbende nachtvorst.

Het feit, dat de plant onder het beschadigde einde weldra

weer gezonde groene zijtakken vormde, bewijst, dat hier geen
slepende ziekte in het spel was, maar dat de oorzaak moet worden
gezocht in een invloed van acuten— van voorbijgaanden^— aard.

Dat niet van ,aUe'" planten de topeinden tengevolge van de
nachtvorst zijn afgestorven, kan liggen in verschil in individueele

vatbaarheid, in verschil in ontwikkelingstoestand, wellicht nog
in iets anders. Vooral de jongere en voozere planten hadden
geleden.

Het verschijnsel van het afsterven van den top van vlasplanten

tengevolge van het heerschen van nachtvorsten is reeds in het

jaar 1902 en sedert dien herhaaldelijk door mij waargenomen bij

jonge, pas boven den grond gekomen planten.

De top van de jonge planten hangt des daags na het optreden

van nachtvorst slap neer. Eenige dagen later blijkt hij afge-

storven te zijn. Nog later vormen zich ook hier aan het groene

deel onder den dooden toj) meerdere zijtakken. De vlasplant

gaat dan zoogenaamd ..sprankelen."

Van de gevormde zijtakken gaat zich in den regel een veel

krachtiger ontwikkelen dan de andere; deze neemt de rol van
den hoofdstengel over. De krachtigste zijstengel kan een be-

vredigende lengte bereiken en menigmaal komt het voor, dat

men in een latere ontwikkehngsperiode, b.v. bij het bloeien

en vruchtzetten — boven op het vlasveld ziende — van de

beschadiging niets meer waarneemt. Het kwaad zit echter aan

den voet van den stengel; deze breekt dan bij het trekken dik-
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wijls boven den grond af , of — als de plant met wortel en tak is

uitgetrokken — blijkt het ondereinde gekromd. Bij de latere ver-

werking van den vlasstengel gaat dit ondereinde veelal verloren.

Na het afsterven van het topeinde kan het ook gebeuren, dat

van de nieuwgevormde zijspriiiten twee omhoogschieten en de

plant gaffelvormig wordt. Ook kan het geval zich voordoen, dat

de plant slechts eenzijdig door vorst is beschadigd, en dat ze

zich onder het voortgroeien van den top gaat krommen.
Al deze krommings- en buigingsverschijnselen worden in de

praktijk samengevat onder den naam van ,,kruV\ Ik meen, dat

de nachtvorsten daarvan in vele — wellicht in de meeste ge-

vallen — de oorzaak zijn, alhoewel gaarne door mij wordt

erkend, dat andere oorzaken gelijksoortige verschijnselen te

voorschijn zullen kunnen roepen.

Bij het optreden van nachtvorst doet zich ook hier het geval

voor, dat het overblijvende deel der plant gezond blijft en weldra

na het optreden van het kwaad weer nieuwe gezonde spruiten

vormt. Ook hierbij kan alleen aan een oorzaak van voorbij-

gaanden aard worden gedacht. Het is mij in vele gevallen ge-

bleken, dat het kwaad het sterkst optrad daar waar de grond

in betrekkelijk, grofkruimeligen toestand was gelaten, b.v. langs

de kanten der voren of op andere plaatsen, waar hij tengevolge

van natheid of stugheid meer grofkruimelig — meer kluiterig —
bij de bewerking was gebleven. Uit andere ervaringen was mij

bekend, dat op plaatsen met een dergelijk oppervlak nacht-

vorsten meer kwaad doen dan daar, waar de grond aan de opper-

vlakte meer gesloten, meer fijnverkruimeld, en effen was ge-

worden. In de Veenkolonien is namelijk reeds sedert jaar en

dag door de landbouwers opgemerkt, dat op een geschojjelden

grond de gewassen : haver en aardappelen gemakkelijker of sterker

aan nachtvorsten lijden dan op een nog niet geschoffelden.

Het verschil is dikwijls op de rij af waar te nemen: Zoover ge-

schoffeld — zoover afgevroren ; zoover niet geschojfeld — niet.

In het voorjaar kan men bij wintergerst lets dergelijks waar-

nemen. Als dit gewas in het voorjaar geegd wordt, en er treedt

nachtvorst op, dan zal het geegde gewas in veel sterkere mate
gele bladeren vertoonen dan het niet geegde. Mogelijk heeft

een geringe beschadiging der planten hierbij ook eenigen invloed,

maar het groote, sprekende verschil moet m.i. aan het structuur-

verschil van de bovenlaag van den grond worden toegeschreven.

Het rollen heeft in dit opzicht juist een tegenovergestelde wer-

king als het eggen. Door den grond te rollen, kan men den invloed

van nachtvorsten temperen.

Het laat zich denken, dat een aan de oppervlakte verkruimelde
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grond een grooter opperlvak bezit en dus meer punten van
uitstraling bevat dan een meer gesloten en effene grond. Elk
punt kan naar alle riclitingen warmte uitstralen. Hoe grooter

oppervlak, des te meer punten van uitstraling, des te sterker

de uitstraling bij nacht zal zijn, des te meer gevaar voor nacht-

vorst.

Aan de hand van deze waarnemingen zou men dus mogen
besluiten, dat het ter voorkoming van bet gevaar voor schade

van nachtvorst op jang vlas, aanbeveling verdient, deii grond in

het voorjaar voor het zaaien fijnkruimelig te maken. Dit is tevens

gewenscbt voor een zooveel mogelijk volkomen en regelmatigen

aanslag van het jonge vlas. De practijk werkt in den regel in

deze richting mede. Er zijn er echter landbouwers, die van de

beteekenis daarvan niet doordrongen schijnen te zijn. Ook kan
het zijn, dat de vochtigheidsgraad en de onhandelbaarheid van
den grond verhinderen, bij de bewerking een t Destand te ver-

krijgen, dien men gaarne zou wenschen. Ook in dit opzicht dient

echter naar volmaking te- worden gestreefd.

Groningen, Juli 1923. J. Heidema.

HET VROEG ROOIEN VAN VOOR POOTGOED BESTEMDE
AARDAPPELEN.

Op den ,,Aardappeldag" te Wageningen heb ik, op grond van
entproeven van Prof. Quanjer en in verband met sommige
waarnemingen in het buitenland, de veronderstelling uitgespro-

ken, dat men door onrijp te rooien de kans vergroot van gezonde

planten weer gezonde nakomelingen te verkrijgen.

Proeven, welke in 1922 hieromtrent door mij genomen zijn

en waarvan de nabouw thans te velde staat, hebben deze ver-

onderstelling ten voile bevestigd. Deze proeven zullen later in

Cultura worden gepubliceerd. Op verzoek van de ,,aardappel-

commissie uit het Centraal Comite voor de keuring der gewassen

te velde" deel ik thans de belangrijkste resultaten van deze

proeven mede.

Deze zijn de volgende:

1. De beteekenis van het gebruik van onrijp pootgoed moet

uitsluitend worden gezocht in een vermindering van de kansen

van infectie voor verschillende ziekten.

2. De ,,smetstof" van bladrol, mozaiek, ,,krinkel" kan reeds

zeer vroeg in den zomer op gezonde planten worden overge-
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racht en kan reeds in de knollen geraken als deze nog zeer

klein zijn. Zeer vroeg gerooide, oorspronkelijk gezonde stammen
kunnen reeds zieke nakomelingen voortbrengen. Bij de genomen
proeven bleek echter het percentage zieke nakomelingen kleiner

te zijn naarmate de planten vroeger waren gerooid. Bij enkele

proeven was dit onderscheid gering, doch bij de meeste bestond

er een opvallend verschil ten giinste van de onrijp geoogste

poters.

3. Van de duizenden knollen, welke gerooid zijn voor het

optreden van de gewone aardappelziekte {Phytophthora infestans),

is in den loop van den winter geen enkele tot bederf overgegaan,

terwijl bij de laat gerooide het aantal zieke knollen van sommige
soorten, o.a. Eigenheimer en Roode Star, zeer groot was.

4. Bij scherpe selectie en isolatie, gepaard met vroeg rooien,

is het mij in 1922 gelukt de soorten, waarvan ik bij het begin

van dat jaar gezond pootgoed bezat, volkomen gezond te be-

houden, zoodat bijv. in de Eigenheimers, Bravo's, Thorbecke's

en Paul Kriigers, welke voor dat doel waren geteeld, in 1923 geen

enkele zieke stam is gevonden. In vorige jaren, toen ik het onrijp

rooien niet toepaste, is ziilk een gunstig resultaat nooit bereikt.

5. Zeer vroeg gerooide poters, welke nog zeer klein waren op

het tijdstip van het rooien, hebben slechts kleine stammetjes

opgeleverd.

Naar aanleiding van bovengenoemde resultaten raad ik de

land- en tuinbouwers, die zich bezighouden met het telen van

gezond pootgoed, aan, behalve aan isolatie en selectie, ook hunne

aandacht te wijden aan het vroeg rooien van hun elite-planten.

De resultaten, welke zij met het vroeg rooien verkrijgen, zullen

niet onder alle omstandigheden gelijk zijn, omdat het tijdstip

van besmetting van vele factoren afhangt. Hoe vroeger gerooid

wordt, hoe grooter is de kans op succes. leder zal echter voor

zich zelf hebben uit te maken hoe vroeg hij, ook in verband met

punt 5, met rooien kan beginnen.

Oostwold (01.) J. OORTWIJN BOTJES.

Vlugschrift no. 39 van den Planten-
ziektenkundigen Dienst.

BESTRIJDING VAN DEN AMERIKAANSCHEN KRUIS-
BESSENMEELDAUW.

Sinds 1909, toen de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw voor

het eerst in ons land hevig en allerwege optrad, heeft de Planten-
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ziektenkimdige Dienst zich veel moeite gegeveii, eeii ^Yerkzaam

en practisch goed toe te passeii bestrijdingsmiddel tegen deze

ziekte te vinden. Door de aangetaste strniken op bepaalde wijze

te snoeien is het in zeer vele gevallen gelukt. een aantasting van
de vnichten te voorkomen. Evenwel zijn aan deze snoeimethode
bezwaren verbonden. zoodat ook nog steeds naar een bespuitings-

middel werd gezocht.

Een uitvoeriger mededeeling over de proeven. die in verband
hiermede genomen zijn, is in bewerking.

Hier zij alleen medegedeeld. dat vrijwel afdoende resultaten

bereikt zijn met een middel, dat wij ,,Alcalische Bourgondische

pap" hebben genoemd. Deze pap wordt bereid nit li K.G.
kopervitriool en liV K.G. watervrije soda op 100 L. water

(gewone Bourgondische pap bevat op H K.G. kopervitriool

slechts I K.G. watervrije soda). De bereiding van dit middel en

de wijze waarop het moet worden toegepast, worden hierouder

nader aangegeven.

Bereiding van alcalische Bourgondische pap.

Daar zoowel kopervitriool als watervrije soda (ook bekend
onder den naam van sodex) niet snel in koud water oplossen,

verdient het aanbeveHng, deze beide stoffen ieder afzonderHjk

in warm water op te lossen.

Hierbij neenit men 2 a 3 niaal zooveel water als de hoeveel-

heid poeder bedraagt, die men A\il oplossen. Als de oplossmgen

volkomen zij)i afgehoeld. mag men ze bij elkander voegen. daar

men anders geen goede pap verkrijgt. Het is daarbij onverscliillig,

in welke volgorde men de oplossmgen bij de benoodigde hoeveel-

heid water voegt.

Voor de bereiding van 100 Liter sproeivloeistof gaat men het

gemakkelijkst als volgt te werk.

Men doet in een vat 90 Liter water en lost li K.G. watervrije

soda ( ^^ sodex) op in o L. goed warm water en li K.G. koper-

sulfaat eveneens in 5 L. warm water.

Men mag voor de laatste stof geen ijzeren eninier gebruil^^en,

daar zich dan koper afzet; het best neemt men een geemailleerden

of houten emmer.
De nog warme opgeloste sodex kan men direct bij de 90 L.

water voegen. Het opgeloste kopersnjfaat moet men echter

geheel laten afkoelen. Daar kopervitriool gemakkelijker oplost

dan sodex, behoeft voor het kopervitriool het water niet zoo

warm te zijn. Is de oplossing geheel afgekoeld, dan giet men
deze al roerende in het vat bij de verdiinde soda-oplossing.

Men krijgt dan een blauw gekleurde pap, waarvan de vaste
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deeltjes sterk geleiachtig zijn en niet spoedig bezinken. Dagen
achtereen blijft de pap goed.

Wordt de kopervitriooloplossing er warm bijgevoegd, dankrijgt

men een anders gevormd neerslag, dat zeer snel bezinkt.

Men kan de benoodigde kopervitriool-oplossing ook reeds

den vorigen dag klaar maken, zoodat men op den dag der be-

spuiting niet op afkoeling behoeft te wachten.

Wijze van toepassing van het middel.

De beste tijd voor de bespuiting is de eerste heKt van Mei,

dus kort voordat men gewoonlijk de eerste versehijnselen van
de meeklauwziekte waarneemt. In elk geval moet uiterlijk einde

Mei de bespuiting afgeloopen zijn, omdat: le men anders de

bessen niet vrij houdt van besmetting, 2e de bespuiting geen

resultaat oplevert, als de meeldauwzwam reeds een bruine kleur

heeft aangenomen en 3e de pap ongeveer een maand op de

struiken zichtbaar blijft. Bij latere bespuiting zullen de bessen

op het tijdstip van den pluk nog eenigszins bezoedeld kunnen
zijn, hetgeen voor den verkoop niet wenschelijk is.

Deze bespuiting, goed uitgevoerd, beschermt alle op dat

oogenblik aanwezige jonge deelen van de struik tegen aantasting

door de meeldauwzwam. Daar de bessen het eerst aan besmetting

blootstaan, voorkomt men dus door de bespuiting de aantasting

der bessen. Op zorgvuldig en op het juiste tijdstip bespoten strui-

ken blijven de bessen geheel meeldauwvrij. Later gevormde
scheuten worden wel door den meeldauw aangetast, want zij

zijn niet beschermd door de beschuttende laag van de alcalische

Bourgondische pap. De beschuttende werking duurt evenwel

lang genoeg (volgens een vierjarige ervaring), om de bessen meel-

dauwvrij te houden. Wil men, als de bessen nog aan de struiken

hangen, den meeldauw in de scheuten bestrijden, dan kan dit

geschieden door de struiken te bespuiten met een oplossing van

1 2 °/o sodex en 2 ^[q groene zeep. Men mag echter niet spuiten

bij zonnig warm weer, daar dan bladverbranding en bladafval

optreedt. Zelfs indien gespoten wordt na zonsondergang en er

volgt daarop weer een zonnige dag, dan kan na eenige dagen

bladafval plaatsvinden, waarbij de oudste bladeren het eerst

afvallen. De bessen kunnen dan te veel aan de bestraUng der

zon blootgesteld worden en er ontstaan rottende bessen.

Volgens tot nu toe opgedane ervaringen treedt evenwel na
een enkele bespuiting, begin Mei uitgevoerd, de meeldauw in

de scheuten zooveel later op, dat deze er niet noemenswaard
onder lijden. Met een bespuiting zou men dus de geheele be-

strijding uitgevoerd hebben.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

41. Omtrent den uienbrand (Urocystis cepulae) heeft P. J.

Anderson in Massachusetts Station Techn. Bull. 4 (1921)

biz. 95—133 onderzoekingen gepubliceerd. Nauwkeurige onder-

zoekingen werden ingesteld omtrent de kieming der brand-

sporen. Ook de verdere levensgeschiedenis van de uienbrand-

zwam werd nauwkeurig beschreven. Verder stelde Anderson
vast dat Urocystis cepulae als saprophyt leeft en groeit in den
grond, en dat de groei aanmerkelijk wordt bevorderd door den

bodem met dierlijken mest te mesten. Deze zwam komt op

tweeerlei wijze in den bodem; eensdeels ontwikkelt zij zich uit

op den grond vallende brandsporen, anderdeels groeit het

mycelium, dat in de in den bodem achtergebleven resten van
aangetaste uienplanten aanwezig is, in de omringende aarde

verder. Allerwaarschijnlijkst blijft het mycelium van de uien-

brandzwam jaren lang in den bodem voortleven en groeien, ook

wanneer op dien bodem geen uien worden geteeld. Is dit wel het

geval, dan worden de uien op zoodanigen bodem besmet, door-

dat het in den grond aanwezige mycelium er in opgroeit. Hoe-
veel jaren er moeten verloopen voor men op geinfecteerden

bodem zonder gevaar voor infectie weer uien kan telen, is niet

bekend. De zwam kan in reinkultuur worden geteeld op een

groot aantal voedingsbodems. Toevoeging van suiker aan den

voedingsbodem doet den groei van het myceliiim sterk toenemen,

en dit is zeker de reden waarom de zwam zoo weelderig in uien

woekert. Zetmeel wordt slechts zeer weinig door het mycelium

als koolstofbron benut. Aftreksels van grond of van mest leveren

al de voor den groei benoodigde stoffen, maar reeds de toevoe-

ging van eene zeer geringe hoeveelheid zuur brengt den groei

tot staan. Lage temperaturen dooden de zwam niet. Noch in

voedingsbodems noch in den grond vormen zich sporen (brand-

sporen noch conidien).

Infectie kan bij de jonge planten plaatsgrijpen vanaf den

tweeden dag nadat het zaad begint te ontkiemen tot den dag

waarop het eerste blad naast de zaadlob verschijnt; daarna is

het plantje niet meer vatbaar om te worden besmet. Eene

geinfecteerde plant herstelt zich wanneer de zwam de groeiende

zone niet bereikt ; maar wanneer deze zich eenmaal in deze zone

vestigt, dan herstelt zij zich niet meer.

42. Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Carpocapsa po-

monella (het insekt der wormstekige appelen en peren) in New
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Mexico (Amerika) A. B. Fite heeft zicli in New Mexico zes jaren

lang gewijd aan de studie van de levensgeschiedenis van dit

insekt, n.l. vanaf het voorjaar 1914 tot het najaar 1919. Zijne

onderzoekingen zijn meegedeeld in New Mexico Station Bulletin

110 en 127. Ik wil mij hier bepalen tot slechts enkele mededeelin-

gen iiit de rapporten van Fite. Hij bevond, dat er op de ter-

reinen van zijn inrichting, gelegen in New Mexico, op eene hoog-

te van 3.829 voet boven de zee, waar het seizoen van groei

gemiddeld 193 dagen per jaar bedraagt, vier generaties per jaar

voorkomen. In ons land komt er gewoonlijk slechts eene generatie

per jaar voor; in de Rheingau en den Rheinpfalz is het optreden

van eene tweede generatie volstrekt geen zeldzaamheid. (Zie

„Beknopte aanteekeningen op Plantenziektenkundig gebied"

inditdeel, biz. 5, No. 2.) De verpopping van de overwinterende

rupsen begon in New-Mexico in het midden of het laatst van
Febriiari en eindigde in de tweede helft van April of in de eerste

drie weken van Mei. Het popstadium duurde in 't voorjaar

20 tot 26 dagen. De eerste generatie van vlinders kwam uit

tiisschen 20 Maart en 20 Mei. Het aantal eieren, dat de vlinders

van de voorjaarsgeneratie legden, bedroeg gemiddeld per vlinder

3.12; dat van de volgende generatie 10.4, dat van de derde

generatie 11.5, dat van de laatste generatie 10.7 stuks per vlinder.

De voedingsperiode der rupsen bleek zeer verschillend te zijn.

Sommige rupsen ontwikkelden zich in 10 dagen tot hare voile

grootte, anderenleefden 60tot 70 dagen lang in de vrucht, waarin

zij zich haddeningeboord. De gemiddelde tijd, dien de rupsen noo-

dig bleken te hebben voor hare geheele groeiperiode, was voor

de eerste generatie 22.5 dagen, voor de tweede generatie 18.67

dagen, voor de derde generatie 23.62, voor de vierde generatie

25.64 dagen. Van de eerste generatie der larven kwamen in

6 procent in hetzelfde jaar niet tot verdere ontwikkeling, maar
zij overwinterden. Van de tweede generatie der larven over-

winterden er 10 procent, van de derde 89 procent, terwijl de

larven van de vierde generatie alle overwinterden.

43. Voedsel van de spreeuw. W. E. Collinge doet in „Journal

Mines and Agriculture", (Londen). 27 (1921) No. 12, biz. 1114—
1121 mededeelingen omtrent het voedsel, dat de spreeuw tot

zich neemt ; zij vormen eene bijdrage tot de beoordeeling van
het nut en de schade, door dezen vogel aan onze kultures toe-

gebracht. Collinge onderzocht den inhoud van een zeer groot

aantal spreeuwenmagen in verschillende tijden van het jaar.

Hij komt tot de conclusie dat het voedsel, 't welk de spreeuw

gebruikt, voor 51 procent van dierlijken-, voor 49 procent van
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plaantaardigen oorsprong is; het bestond gemiddeld uit

schadelijke insekten en hunne larven 26.5 %
insekten, die voor de kultures onverschillig zijn 3.5 %
nuttige insekten 2.5 %
regenwormen 8.5 %
slakken 6.5 %
duizendpootachtigen 1-5 %
verschillende andere substantias van dierlijken oor-

sprong 2.0 %
granen 20.5 %
wortels en bladeren van kiiltuurgewassen 2.5%
geteelde vruchten 15.5 %
vruchten en zaden van onkruiden 7.0 %
verschillende andere plantaardige substanties, van geen

praktische beteekenis 3.5 %

100 %

Het percentage van dierlijk voedsel bleek het grootst te zijn

in de maanden April, Mei en Juni, en wel respectievelijk 65,

92 en 87 procent. Het hoogste percentage geteelde vruchten

valt in de maanden Juli, Augustus en September; het hoogste

percentage granen in September, October en Maart. In sommige
streken bleek de spreeuw in de maanden JuU tot October uit-

sluitend schadelijk te zijn. Collinge komt tot de conclusie dat

gemiddeld 36.5 % van het voedsel. dat de spreeuw gebruikt, ten

nadeele van onze kultures komt en 41 % ervan tenvoordeele

daarvan, terwijl 22.5 % van het spreeuwenvoedsel geen oecono-

mische beteekenis heeft.

De nestjongen worden uitsluitend met dierlijk voedsel groot-

gebracht. De maagonderzoekingen, door C0LLi]srGE bij nest-

jongen ingesteld, doen hem tot de conclusie komen dat 89

voluumprocent van het voedsel van deze bestaat uit schadelijke

insekten, 1| voluumprocent uit nuttige insekten, Q^ voluum-
procent uit regenwormen en slakken, 2 voluumprocent uit ver-

schillende, niet nader te determineeren dierlijke stof.

De maag- e n kroponderzoekingen van vogels zijn zonder

twijfel van veel beteekenis voor de beoordeeling van de vraag,

of een zekere vogelsoort voorheerschend nuttig dan wel voor-

heerschend schadelijk is. Alleen echter kunnen zij den doorslag

niet geven: daar niet alle spijzen even snel worden verteerd, kan
hetgeen op een gegeven oogenblik, in krop of maag aanwezig is,

geen zuiver beeld geven van wat de vogel werkelijk gegeten heeft.

OjDzettelijke voedingsproeven en vele nauwgezette, in ver-
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schillende streken, onder verschillende oinstandigheden en op
verschillende tijden gedane waarnemingen in 't veld zijn, naast

maagonderzoek, noodig om zich een juist denkbeeld te vormen
van wat de vogel eet. Dat de spreeuw in 't algemeen meer nut
dan schade doet, blijkt overigens ook uit Collinge's onder-

zoekingen. Niet het minst het feit dat deze vogel de jongen uit-

sluitend met insekten voedt, vormt een zeer belangrijke oorzaak,

dat hij als zeer nuttig voor onze kultures moet worden be-

schouwd; te meer omdat de spreeuw jaarlijks twee broedsels

jongen grootbrengt. —

44. De Botrytis-ziekte van tulpen. Edwin F. Hopkins schreef

Memoir 45 van de Cornell University Agricultural Experiment
Station, getiteld: „The Botrytis Blight of Tulips" (1921).

Hopkins verklaart dat de Botrytis-ziekte der tulpenbladeren

(door onze bloembollenkw^eekers gewoonlijk ,,het vuur" ge-

noemd) door dezelfde zwam wordt veroorzaakt als het weg-
blijven der scheuten in 't voorjaar (,,stekers" van onze bloe-

misten). Bij 't optreden van laatstbedoelde ziekte vormen zich

zeer kleine, pikzwarte sklerotien op de buitenste bolschubben.

De ziekte kan dus met de bollen worden overgebracht. Het werk
van Hopkins behelst eene uitvoerige studie van de zwam
Botrytis Tulipae Libert {^^ Botrytis parasitica Cavara) in hare

verschillende toestanden (mycelium, sklerotium, conidiendragers

en conidien) en van de door haar teweeggebrachte ziekte; 28

figuren, waaronder eene gekleurde, illustreeren het werk.

45. De heeling van wonden bij aardappelen en het gebruik van
doorgesneden aardappelen als poters. J. H. Priestly en Lettice
M. Woffenden hebben in deel X, nr. 1 (Febr. 1923) van ,,The

Annals of applied biology" eene verhandeling over dit onderwerp
geplaatst, waaraau ik het volgende ontleen. De heeling van
wonden is voor de aardappelen van groot belang en doordat
deze daardoor worden gevrijwaard voor overmatige verdamping
en omdat zij daardoor worden beschermd tegen de aantasting

door ziekteverwekkende organismen.

Afgezien van eenige weinig beteekenende verandering in

kleur na het doorsnijden, is het eerste verschijnsel van de heeling

der aardappelwonden de afzetting van eene „vettige" laag aan
de wondoppervlakte tengevolge van de oxydatie en de conden-

satie van substanties, die worden afgezet uit het sap,

dat opdroogt in de weefsels van de doorsneevlakte. Deze sub-

stantie bestaat uit anorganische zouten en zetmeel. Eene be-

paalde voorwaarde voor de vorming van deze laag of korst is
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de aanwezigheid van zuurstof. Wanneer de doorsneevlakte is

blootgesteld aan eene vochtige atmospheer, dan blijft de laag

samenhangend; is de atmospheer droog en vooral wanneer de
zon de doorsneevlakte beschijnt, dan wordt de bedoelde laag

zeer hard en gaat zij barsten; er vormen zich spleten, die zich

soms vrij diep in de daaronder gelegen weefsels gaan uitstrekken.

De bedoelde ,,vettige" laag vormt zich op het vlak van doorsnee

binnen 24 a 48 uren. Weinige dagen later ontstaat onder deze

laag kurkweefsel als het resultaat van celdeelingen in het zich

daar gevormd hebbende kurkphellogeen.

De factoren, welke de werkzaamheid van dit phellogeen in

de hand werken, blijken te zijn: le. de ophooping onder de

bovenvermelde bedekkende laag van vochten, welke worden
uitgescheiden uit de vaatbundels, en 2e het ontstaan van een

zure reactie vlak onder de bedekkende laag, tengevolge van de

omzetting van suikers in zuren, bij afwezigheid van zuurstof.

Bij verschillende soorten van aardappelen vormen zich een

zeer verschillend groot aantal lagen van kurkcellen.

De onderzoekingen van J. H. Priestly en Lettice M.
WoFFENDEN zijn ook van eenig praktisch belang met het oog

op het gebruiken van doorgesneden pootaardappelen. Men moet
deze niet op zonnige plaatsen doorsnijden en ze niet op eene te

droge plaats laten ligeng. Het is overbodig, de doorsneevlakten

van de doorgesneden poters te kalken; want dit heeft geen in-

vloed van eenige beteekenis op de snelheid, waarmee de wonden
zich heelen.

46. Eene gevaarlijke ziekte in de aardappelplanten in Le Forez

(Dept. Loire), veroorzaakt door eene Vermicularia-soort. In

,,BulletindelaSociete de pathologic vegetale", IX, 4e afl., komt
een artikel voor van C. Crepix van de Ecole Xationale d'x^gri-

culture de Grignon, getiteld: ,,Une maladie grave de la pomme
de terre dans le Forez". In de buurt van St. Germain-Laval,

aan den voet van de bergen van Le Forez, kwam in 1921 en

1922 eene ernstige ziekte in het aardappelgewas voor, die bij

oppervlakkige beschouwing op eenigen afstand tamelijk veel

overeenkomst vertoonde met de bladrolziekte, maar bij nadere

beschouwing toch daarvan veel bleek te verschillen. De siekte

valt in het gewas tijdens den bloeitijd of even daarna. De ineen-

rolling der bladeren begint aan den top der Stengels en breidt

zich naar beneden toe uit. De ineen gerolde bladeren zijn niet

hard en breekbaar als bij de bladrolziekte, maar blijven zacht

en buigzaam; zij staan niet opgericht, maar buigen zich naar

den grond. Bij droog weer verdrogen de ineengerolde bladeren
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vrij snel; dit verschijnsel vertoont zich het eerst bij de bladeren,

die aan 't benedeneinde van den stengel zijn ingeplant; deze

buigen zich daarbij bijkans vertikaal langs den stengel naar

beneden. Als de hemel bewolkt is of de grond vrij nat, dan gaat

het verdrogen veel langzamer in zijn werk; de ineengerolde

bladeren blijven langen tijd zacht, maar worden geelgroen, en

bij de soorten, die aardappelen met een roode schil opleveren,

worden de nerven en de randen der bladeren roodachtig gekleurd.

In de gevallen, waarin de verdroging van het loof niet plotse-

ling gescliiedt, zwellen zeer vele van de knoppen eenigszins op;

bij sommige soorten ontstaan aldus werkelijke bovenaardsche

knolletjes.

Dit verschijnsel duidt er op, dat het bastgedeelte van het

onderaardsche gedeelte der Stengels beschadigd of gedood is

(zie o.a. Ritzema bos en Schoevers, ,,Ziekten en Beschadigingen

der Landbouwgewassen", 4e druk, deel IV, biz. 9), 't zij door

insekten of door zwamnien of bacterien.

Wanneer men een stengel uit den grond trekt, dan bemerkt

men dat de stolonen en de wortels van het onderaardsche ge-

deelte der Stengels zijn aangetast door eene droge rotting. De
bast laat zich er gemakkelijk aftrekken. Onder het periderm,

maar ook in 't merggedeelte der stolonen, en zelfs in het hout-

gedeelte, treft men een groot aantal zwarte puntjes aan, welke

blijken, kleine slerotien te zijn.

Als de Stengels niet geheel verdroogd zijn, treft men naast de

doode stolonen nog vele jongere levende stolonen aan, die eindi-

gen in een kleine knol. Deze jongere stolonen zijn gevormd
na den dood der eerst ontstane; maar ook zij worden spoedig

door de ziekte aangetast en sterven. Men vindt de kleine sklero-

tien ook op het bovenaardsche gedeelte der Stengels tot op enkele

centimeters boven den grond.

Op de knolletjes ziet men grijze vlekken, zoowel op de knolle-

tjes met witte of gele, als op die met roode schil; bij delaatstenis

de roode kleur daar geheel verdwenen. Ook op deze vlekken

vindt men de kleine sklerotien, welke Ducomet daar het eerst

heeft ontdekt; deze onderzoeker heeft vastgesteld, dat zij be-

hooren tot eene zwam van het geslacht Vermicularia, door hem
genoemd Vermicularia varians Ducomet. Laatstgenoemde onder-

zoeker, die deze zwam alleen op de vlekken der knollen aantrof,

noemde de door haar veroorzaakte ziekte ,,dartrose"; hij vond

haar te Rennes, in het Departement Loire et Garonne en aan

de Bretonsche kust. De plaag kwam daar echter niet epidemisch

voor. In de buurt van St. Germain-Laval was, volgens Crepin,

op sommige velden geen enkele aardappel onaangetast gebleven.
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In Bretagne en te Grignon vond Crepin de zwam op de onder-

aardsche deelen van aardappelplanten, die gedood waren door

de gewone aardappelziekte {Phytophthora infestans). Daar scheen

zij slechts als saprophyt te leven. In vele gevaUen echter, door

DucoMET en Crepin beschreven, leefde zij parasitisch en

veroorzaakte zij de bovenvernielde ziekteverschijnselen.

Dat de aardappelplanten, die door de ziekte worden aangetast,

gewoonlijk slechts een geringen oogst opleveren, ligt voor de

hand ; want als het loof veel te vroeg verdroogt of als het - - hoewel

nietzoosnelverdrogende— toch geel-groen wordt en een gedeelte

van zijn chlorophyll verliest, kan van zetmeelvorming in de

bladeren of in 't geheel geen sprake meer zijn, of slechts in onvol-

doende mate; en het zetmeel, dat nog mocht worden gevormd,

kan niet door de stolonen naar de knollen worden gevoerd.

De knollen kunnen dus niet voldoende groeien en zijn arm aan

zetmeel. Bij den oogst vindt men, soms aan dezelfde pol, knollen,

die week zijn en andere, die stevig zijn en een vrij normaal voor-

komen hebben.

De ziekte schijnt in haar optreden afhankelijk te zijn van de

ligging der perceelen; op eene hoogte van 650 Meter komt zij,

volgens waarnemingen van Perret, niet of slechts zeer sporadisch

voor. Zij vertoont zich minder bij aardappelplanten, die in de

schaduw van boomen groeien, dan bij die, welke op geheel open

velden worden verbouwd. Laat geplante aardappelen schijnen

er minder aan te lijden dan vroeg geplante.

De ziekte is, behalve in Frankrijk, door Miss Doidge Ethel
ook in Zuid-Afrika aangetroffen en door Mac Alpine in Anstralie

Of zij in Europa ook elders dan in Frankrijk voorkomt, is mij

niet bekend. In Nederland schijnt zij nog niet te zijn waargenomen.

't Isnatuurlijkzeergoedmogelijk, dat zij tot dusver over "t hoofd

is gezien of met eene andere ziekte is verward geworden. —

46. De oeconomische beteekenis en de bestrijding van den wortel-

brand bij de bieten. In de ,,Xachriohten der Landwirtschaft-

lichen Abteilung der Farbenfabrike vorm. Friedr. Bayer &
Co., Leverkusen", 2e jaargang, afl. 1, Januari 1923. komt onder

dezen titel een artikel voor van O. Steinhause:n% waarvan ik

den inhoud hieronder kort weergeef.

De ,,bietenbrand"" of de ,,wortelbrand der bieten" is wel

een van de belangrijkste ziekten zoo wel van de suiker- als van

de voederbieten ; volgens meerjarige studien aan de ,,Biologische

Reichsanstalt" te Berlijn-Dahlem, verhoudt zich gemiddeld de

opbrengst van een gezond veld tot die van een gelijk veld,

waar wortelbrand optreedt, als 100 : 62.
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Zooals bekend mag worden verondersteld, kan de bieten-

brand verschillende oorzaken hebben; een belangrijke oorzaakis

wel gelegen in de aanwezigheid van de zwam Phoma Betae,

die op het zaadgoed overwintert. Voortdurende natheid van
den grond en korstvorming van de bodemoppervlakte echter

zijn de hoofdfactoren, die het optreden van bietenbrand het meest
in de hand werken; ja soms is het voorkomen van Phoma betae

of van andere zwammen niet noodzakelijk voor dit optreden, zoo-

dat de zorg voor eene losse bodemoppervlakte in de eerste plaats

noodig is, Maar daarnevens is de bestrijding van de op het

zaadgoed aanwezige Plioma van groote beteekenis. Dit kan
geschieden door behandeling van het zaad met ontsmettings-

middelen. Behalve kopervitriool komt in den laatsten tijd hier

vooral iispulun als bijtmiddel in aanmerking. Volgens Stein-

HATTSEN berust de werkzaamheid van het uspuhm wel in de

eerste plaats op zijn zwamdoodend vermogen, maar bovendien

op de vermeerdering van de kiemkracht van het behandelde

zaad, waardoor de jonge plantjes zich sneller en krachtiger

ontwikkelen en aldus meer weerstand aan schadelijke invloeden

kunnen bieden.

Bij de proeven van Prof. Dr. Schander en Dr. Fischer
vertoonden de sporen van Phoma betae na eene onderdompeling

gedurende vijf minuten in eene 0,5 procentige uspulun-oplossing

slechts nog in twee gevallen eene zwakke ontwikkeling. Als het

bietenzaad verscheiden uren lang in eene 0,5 procentige oplossing

bleef, vertoonde het nog niet de geringste vermindering van
kiemvermogen

.

Volgens proeven van Prof. Dr. Remy en Dr. Vasters kan
men het bietenzaad tot 8 uren lang in eene C,25 procentige

uspulunoplossing laten verblijven, zonder dat het kiemvermogen
eenige schade lijdt. Bij de veldproeven verhield zich het aantal

opgekomen kiemplantjes, afkomstig van met uspulun behan-

deld zaad, tot dat, ontstaan iiit niet behandeld en alleen

in water voorgeweekt zaad bij Eckendorfer mangelwortels als

108 : 18, bij Dippe's roodkoppige suikerbieten als 102 : 23.

Zooals men weet, is wat men ,,bietenzaad" noemt, eigenlijk

een vruchtkluwen ; ieder zaad van zoo'n kluwen is omgeven
door een vruchtwand en door stevige bloemhulsels. De Phoma-
vruchtlichamen (pykniden) vinden dus goede en goed verscholen

plaatsen om te overwinteren, en daardoor wordt een vrij lang-

durig vertoeven van de vruchtkluwens in de bijtvloeistof noodig

om te maken, dat deze alle kiemen der zwam bereikt. Daarom
scheen het goed, de onderdompeUng in de uspulunhoudende
vloeistof tot 8 uren de laten duren. Volgens Steinhausen
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dringt echter de uspulun-oplossing zeer gemakkelijk in alle

gedeelten van de vruchtkluw ens binnen, wanneer men het

zaad herhaadelijk flink door de vloeistof heenroert, zoodat

de in de kluwens zittende luchtblaasjes verwijderd worden.
Daarom acht liij onder deze voorwaarde eene onderdompeling
van een uur (niet minder) voldoende om goede resultaten te

krijgen; een langer verblijf in de uspulun-oplossing schaadt

echter niet.

Toch zal men — naar mijne overtuiging — door welke behan-

deling van het bietenzaad dan ook, nooit het optreden van
bietenbrand geheel kunnen voorkomen, omdat als naastliggende

oorzaak van dit ziekteverschijnsel de bodemtoestand moet wor-

den beschouwd. ,,0p een bodem, waarin de lucht niet op vol-

voldoende wijze kan binnentreden, komt bietenbrand geregeld

voor, onverschillig of een der drie parasitisch levende zwammen
aanwezig is of niet; dus op zwaren grond, bepaaldelijk bij voch-

tige weersgesteldheid in den tijd der kieming van het bietenzaad

en kort daarna, vooral na eene overbemesting met chilisalpeter,

die aanleiding geeft tot de vorming van een korst aan de opper-

vlakte.

,,Wanneer nu echter in zoodanigen bodem een van de drie

zwammen Phoma, Phythmm, A'phanomyces in sterke mate ver-

breid is, en zich in de bruin wordende gedeelten van stengel of

wortel vestigt, dan wordt de kans om te genezen veel geringer

voor het kiemplantje, dat reeds door gebrek aan voldoende

luchtverversching in den grond begonnen was een doode plek

onder aan het stengeltje en boven aan het worteltje te vertoonen."

(Zie RiTZEMA Bos en Schoevers, „Ziekten en Beschadigingen

der Landbouwgewassen", 4e druk, deel IV, biz. 140— 144.)

Naar mijne meening ligt de eigenlijke oorzaak van den bieten-

brand in de struktuur van den bodem, maar de Phoma, Pythiufn

of A'phanomyces verergert den toestand, en geeft aanleiding

tot veel grootere sterfte onder de bietenkiemplanten. Om bieten-

brand te voorkomen is het dus in de allereerste plaats noodig,

voor eene goede bodemstruktuur te zorgen ; daarnevens echter

is ontsmetting van het zaaizaad, bijv. met uspulun, ten zeerste

aan te bevelen. Daar de zwammen A'phanomyces en Pythium

niet aan het bietenzaad overwinteren, kan — waar deze zwam-
men en niet de Phoma als factor bij het ontstaan van bie-

tenbrand optreden — het bijten van 't bietenzaad met uspulun

alleen daardoor een rol ten goede spelen, als het eene snelle

ontwikkeling der kiemplantjes bewerkt. —

J. RiTZEMA Bos.
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KWAJONGENS.

Het is mij als boschbouwer en tevens bewonderaar van de
dierenwereld dikwijls opgevallen dat de „dieren des wouds"
vaak een treffende overeenkomst bezitten met sommige leden

van het mensclielijk geslacht en fouten en eigenaardigheden

bezitten, die zich bij zeker soort menschen eveneens openbaren.

Het geldt hier twee eigenschappen, die onze bewondering
voor de Schepping verlioogen zonder nu juist onze aanbidding

van den Heer dier Schej)ping grooter te maken.
Ik bedoel : nieuwsgierigheid en vernielzucht. Ga op reis in ons

goede Vaderland. Waag u in uwe steedsche kleederen per rijwiel

of te voet op ons platteland en ge zult zien, dat ge geen pas kunt
doen of ge ziet uw gangen bespied door een paar menschenoogen,
dat u nieuwsgierig aankijkt.

Snuit uw neus en de werkende landman kijkt op en blijft stok-

stijf staan tot ge uit het gezicht zijt, ook al dringt zijn werk.

Waag u in een dorp van stille, eenvoudige menschen, fiets er

door en zing een lied en ge zult zelfs de meest bedrijvigen te

voorschijn zien komen. En zij kijken nog lang nadat ge weg zijt.

Meest geven ze geen geluid, want het aantal fatsoenlijke lieden

is veel grooter dan de oppervlakkige bezoeker zou meenen.
Maar zij kijken, kijken.

En volg mij nu in het bosch. Ge moet stil zijn en niet doen
als een mensch! Dus geen lawaai, geen drukte! Doe zooals de

dieren en ale de boomen, houd u stil en ga kalm uw gang.

Kijk, daar op den grond, tusschen dorre blaren, zit doodstil

een klein, rossig behaard gedierte al uw gangen te bespieden.

Een aangeknaagden dennenkegel heeft het in zijn voor-

pootjes, en juist als een dorpcling kijkt het u na, terwijl het dood-

stil blijft zitten. Aan zijn brutale oogen, zijn stomp en koppig

gezicht zoudt ge dadelijk den eekhoren herkennen, als hem zijn

rosse pels en de sierlijke staart niet reeds verrieden.

. Jaag hem nu op, den vlegel, die u fixeert. Als ge dat kalm doet,
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gaat hij niet verder weg, dan hoog noodig is en binnen eenige

seconden zit hij met uitgespreide armen en beenen plat tegen

een stam van een boom en kijkt u vanachter dien boom weer
aan. Roerloos blijft hij u nakijken, tot ge voorbij zijt.

Ginds zit een geelgroene vogel met roode kruin Hij heeft u
allang gezien, voordat ge zijn nabijheid vermoeddet. Het is de

groene specht.

Ook een woudbewoner, die gaarne ziet, waar de Heer der

Schepping blijft. Even staakt hij zijn timmerwerk en kijkt, kijkt.

Zet u nu neer in het lommer. Daar, tegenover u, is een mJjt van
takkenbossen. En het is heusch geen zeldzaamheid wanneer
voorzichtig een geelbruin snoetje met lange snorren voorzichtig

snuffelend, voor den dag komt. Langzaam, steeds rondkijkend,

komfc de wezel onder de houtmijfc nit, snuffelt in iiwe richting,

ja, als ge sbii blijft zitten, raakt hij bijna de puntenuwerschoenen
aan.

Maar bij de minste beweging is hij weg. Of hij u nakijkt, weet

ik niet, maar nieusgierig is hij in hooge mate.

En nu moet ge mij nog even volgen op de Hooge Veluwe, waar
herten zijn. Ga daar tegen de schemering eens been.

De groote, golvende heide ligt somber voor u. Hier en daar is

ze afgewisseld door bosch.

Ge moet stil uw gang gaan en goed uitkijken. Dan kunt ge

troepen herten zien, die kalm op de heide of de aangrenzende

weilanden loopen te grazen. Soms ziet ge de silhouetten der

sierlijke dieren tegen de avondlucht afgeteekend, b.v. wanneer
ze over een hoogen rug komenaanloopen. Maar eensklaps krijgen

ze den eenzamen wandelaar in het oog. Plots staan ze stil, stam-

pen met de mooi gevormde voorj^ooten, waaieren met de groote

lepelvormige ooren en kijken met hun groote oogen strak in de

richting waar ze het groote gevaar vermoeden.

Dat duurt geruimen tijd. Daarna keeren ze om en draven weg,

tot ze meenen in veiligheid te zijn. En wanneer ge nu kalm door

loopt dan ziet ge hoe ze u vanuit de verte staan na te kijken.

Stil blijven ze staan en kijken en kijken, juist als de landman, die

zijn schop in den grond steekt en lang kan staan kijken tot de

vreemdeling uit het gezicht is!

Totzoover gold het een onschadelijk genoegen van mensch
en dier. Waar echter het bezit van anderen moet lijden onder de

menschelijke beestachtigheden of de dierlijke menschelijkheden,

wordt de zaak ernstiger, hoewel ik ook hier weer niet kan nalaten

tnij te scharen aan de zijde van het redelooze dier.

Kijk eens goed uit, wanneer ge eene nieuw aangelegde weg-
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beplanting voorbij komt. Keurig staan de net gesnoeide boomp-
jes aan weerszijden van den weg. En, wanneer ze nu niet juist

door mooie roode blaren of op andere wijze de aandacht trek-

ken, vindt Jan Publiek het ook wel goed, dat ze er staan. Maar
als er ook maar een boom van eene andere, in 't oog loopende

soort tusschendoor staat, dan is hij verloren. Laat men eens op

een grasveld een boom poten, dus daar waar anders geen boomen
staan. Het is reden te over voor sommige menschen hem om te

trekken of met een mes te bewerken.

En nu de dieren, zijn die wijzer?

Tot mijn spijt en verwondering moet ik zeggen van niet. In

onze tegenwoordige dennenbosscben staan heel wat soorten,

die de leek niet kent en die de deskundige nog niet eens zoo

gemakkelijk uit elkaar kan houden. In de omgeving van Dieren

worden in een groot dennenbosch van i 15 jaar behalve de ge-

wone dennen ook Banksdennen aangetroffen, eene soort uit

Noord-Amerika, die vrij veel op onzen gewonen den gelijkt.

Hoe moet men het nu verklaren, dat juist deze dennen door de

herten zijn vernield? Ze hebben ze stuk gereden, dus evenals

koeien, ze onder den voet geloopen, onder zich door gehaald,

zoodat ze niet meer recht op staan, maar half om liggen. Bij

Apeldoorn werden eenige hectaren dennen gepoot. Enkele kleine

vakken Banksdennen stonden er tusschen. En toen de beplanting

meer dan manshoog was, waren de vakken met de vreemde
dennensoort platgetrapt, plat gelegen en vernield.

Hoe moet men het verklaren, dat de wilde zwijnen blijkbaar

belust op dennenwortels, een heel vak stijve dennen (z.g. rigida's)

van i 2 M. hoogte uit den grond smeten, om bij de wortels te

komen, terwijl ze de gewone dennen met rust lieten? En z3 ver-

gisten zich met geen enkelen stam. In een rechte lijn liep de

grens tusschen de beide houtsoorten en in een rechte lijn hadclen

de zwijnen de boomen ontworteld. En nu weet de boschbouwer

wel dat de gewone den twee en de rigida drie naalden bijeen in

een kokertje heeft staan, maar men mag toch niet aannemen dat

het zwijn dit weet en nageteld heeft!

En de reuk? Zonder te gelooven dat er veel verschil in reuk is

tusschen de beide soorten, wijs ik er slechts op, dat de dieren zich

in geen enkelen stam vergist hadden en er geen enkelen spaarden.

Maar vooral herten en reeen hebben er een handje van, den

aanplant van vreemde houtsoorten in de bosschen te beletten.

De Douglasspar, een van die prachtige en nuttige naaldboomen
uit het Westen van Noord-Amerika, die voor onzen boschbouw

zoovcel schijnt to belovcn, is door de hertenwereld eenvovulig

geboycot.
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Bij voorkeur gebruiken ze deze planten om er hun gewei aan

te „vegen", d.w.z. de huid van het nieuwe gewei gedurende den
zomer aan af te schuren, zoodat het wapen in October, den paar-

tijd, glad en glanzend is. Ook de reebok slaat en stoot in zijne

baldadigheid in de jonge Douglasdennen en vaak heb ik mij af-

gevraagd of hij dit niet doet om de lieerlijk riekende hars in zijn

kuif te smeren, een ijdelheid, die men als mensch niet kan laken.

Maar zeker is het, dat geen Douglasden in zoo'n hertenbosch

ongesohonden kan opgroeien. En toch worden de gewone dennen
niet vernield, zoolang er Douglassparren zijn. —

Hoeveel menschen zijn er die den Amerikaanschen berk van
den inlandschen kunnen onderscheiden ?

Ik vermoed van zeer weinigen.

Bij Ede werd een boschweg, met berk beplant en het volgende

jaar met Amerikaansche berken ingeboet. Veertien dagen later

waren alle vreemde berken tegen den grond gereden, stuk ge-

beten en neergetrapt!

Ook de spechten gedragen zich soms als kwajongens. Rustieke

huisjes, brugleuningen en al dergelijke oogenschijnlijk onnoodige

onderdeelen onzer bosschen, worden soms gewoonweg niet ge-

duld. Zeker, wanneer er zich insectenlarven in het doode hout

bevinden, dan is hij er spoedig bij, deze er uittehalen. Maar ver-

gissen doet hij zich zelden. Telegraafpalen langs de wegen, die

door de bosschen loopen, worden door spechten nog wel eens

onderhanden genomen, uit elkaar geplozen en gereinigd. Maar
dan zitben er larven van houtwespen in. Maar vreemde voor-

werpen, ze kunnen geheel vrij van larven zijn, worden met flinke

snavelhouwen vernield.

In den regel is deze vernielzucht individueel en heeft men ge-

merkt, dat het vernielingswerk ophoudt, zoodra de dader is

neergeschoten. Vooral in Duitschland, waar vaak in plaats van
dakpannen schubvormige plankjes van vurenhout voor de

boschwachterswoningen worden gebruikt, moet men de daders

nog al eens neerschieten.

In het Mastbosch bij Breda zag ik eene beplanting van eiken,

gemengd met Amerikaansche. Deze laatsten vonden de spechten

vreemd en in hun bosch niet thuis behoorend. Vandaar dat ze

overvol zaten met putjes, door de spechten in de bast gehakt.

Diezelfde putjes vond ik in het bovenste deel van een lindeboom

bij Renkum. En, waarom alleen in het bovenste deel?

Het was eene Amerikaansche linde, geent op een onderstam

van onze gewone Hollandsche linde.

M. DE KONING.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

47. Het geelworden van de wintergerst. In de ,,Deutsche Land-
wirtschaftliche Presse" van 14 Jan. en van 31 Mei 1922 komen
artikelen over dit onderwerp voor van de hand van A. Froh-
BEEG. In den herfst 1920, ongeveer drie weken na het opkomen
der wintergerstplantjes, vertoonden de blaadjes van deze op

vele plaatsen eene eigenaardige, geelachtige kleur en spoedig

stierven ze af. Men trof op de gele blaadjes roest en meeldauw
aan, maar daardoor alleen waren de plantjes niet in eene zoo

slechte conditie gekomen. Zij leden ook aan eene wortelziekte,

die bij nader onderzoek bleek te worden veroorzaakt door eene

Fusarium-Sia.iitsisting. Ook in September 1921 vertoonden de

jonge wintergerstplantjes diezelfde ziekteverschijnselen; weer

was de Fusarium de eigenlijke oorzaak van de ziekte, terwijl

de roest- en meeldauwaantasting weer den toestand van het

gewas erger maakte. Blijkbaar waren de door Fusarium aan-

getaste plantjes vatbaarder voor roest en meeldauw dan de

niet aangetaste plantjes. Frohberg kon nog zaaizaad krijgen

van de partij, die voor 't grootste gedeelte was uitgezaaid en de

aan Fusarium lijdende wintergerstplantjes had opgeleverd.

Het bleek hem, dat, wanneer hij de gerst van deze besmette

partij eerst aan eene behandeling met uspalun onderwierp, het

jonge gewas donkergroene, frissche bladeren vertoonde en ook
later niet geel werd; de i^wsarMtm-aantasting bleef geheel uit.

Van eene andere partij zaad, die na uitzaaien op den akker

gele gersteplanten had opgeleverd, werd een gedeelte in een

plantenkas uitgezaaid, deels nadat het wel, deels nadat het

niet met uspulun was behandeld. De atmospheer in de planten-

kas was tamelijk vochtig, de temperatuur 16—18^ C. De resul-

taten zijn in de volgende tabel bijeengevoegd.
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Door Gloeosporium (vlekziekte) aangetaste stamboonen van

de varieteit „Kaiser Wilhelm" werden gedurende twee uren

ondergedompeld in eene 0.25 procentige uspiilunoplossing.

Andere boonen van dezelfde partij werden, niet met een bijt-

middel behandeld, uitgezaaid, deels zonder voorweeking, deels

na voorweeking in water gedurende twee uren. De onbehandelde

boonen kwamen heel slecht op ; de in water voorgeweekte en de

met uspulunoplossing behandelde kiemden veel beter; van de

laatsten kiemden er zelfs 94 %. Na veertien dagen bleken de

jonge plantjes, ontstaan uit de niet voorgeweekte en nit de in

water voorgeweekte boonen, in vrij sterke mate door Gloeo-

spo7'ium aangetast, terwijl de met uspulun behandelde boonen

bleken, volkomen gezonde planten op te leveren.

49. Zuid-Afrikaansche roestzwammen. De „Divisionof Botany"

van de Zuid-Afrikaansche Unie is begonnen eene serie onder-

zoekingen uit te geven over Zuid-Afrikaansche roestzwammen.

Verschenen zijn de le en de 2e aflevering, beide van de hand
van Mary Pole Evans, Mycologe bij de ,,Divison of Botany" te

Pretoria. De eerste aflevering geeft eene nauwkeurige beschrij-

ving en de behandeling van de levensgeschiedenis van de roest

op ,,Besem gras", waarvan de aecidien bleken voor te komen op

,,wild sweet pea" {Vigna angustifolia); de tweecle aflevering

behandelt de roest op mais (,,mealie"), die overgaat op Oxalis

corniculata. Beide boekjes zijn fraai geillustreerd. Zij leveren

het bewijs, dat ook in Zuid-Afrika de plantenziekten nauwgezet

worden bestudeerd. Daar de twee behandelde roestsoorten voor

Nederland van geen belang zijn, zal ik er verder niet over uit-

weiden.

50. Proeven met uspulun en supersolfo ter bestrijding van Steen-

brand in de tarwe. In ,,Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten",

deel XXXII, Jaargang 1922, biz. 289—293 deelt Prof. Dr.

Jacob Erikson te Stockholm het volgende mee. Uspulun is

een vuilgrauw poeder, bereiddoordeN.V. ,,Farbenfabrikenvorm.

Friedr. Bayer undCo.",teLeverkusen bij Keulen. Van deze stof

is het hoofdbestanddeel chlorophenolkwikzilver. Supersolfo is

eene dikvloeibare, zware, donkere vloeistof , vervaardigd door de

gasfabriek San Paolo te Rome uit afvalprodukten bij de reini-

ging van gas volgens eene methode van Prof. Bruttini; het

hoofdbestanddeel is zwavelcalcium. Uspulun is hier te lande

herhaaldelijk met veel succes als zwamdoodend middel beproefd

en heeft hier ook reeds in de praktijk ingang gevonden; super-

solfo is van jongeren datum; het is sedert 1920 op verschillende
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plaatsen in Italie beproefd en wel met goed gevolg, zoowel als

middel tegen voor de plantenteelt schadelijke zwammen en
insekten als ook als middel tegen dierlijke parasieten bij vee.

In Nederland werden er, voorzoover mij bekend, nog geene
proeven mee genomen.
Erikson nam proeven op kleine perceeltjes ter grootte van

1 M.^, en wel met wintertarwe (,,Panzer-Weizen"), die eerst nog
opzettelijk duchtig met sporen van steenbrand {Tilletia caries)

werd besmet. Op een perceeltje werd deze tarwe uitgezaaid,

nadat zij met uspulun was beliandeld,— op een tweede perceeltje,

nadat zij ontsmet was met supersolfo, — terwijl op een derde

perceeltje onbehandelde tarwe werd uitgezaaid.

Het bij ten met uspulun ging op de volgende wijze in zijn werk.

2| gram van deze stof werd in 1 Liter water opgelost, en wel
onder herhaald omroeren. Van het extra besmette zaaizaadwerd
50 gram afgewogen en in de op boven aangegeven wijze ver-

vaardigde vloeistof gebraclit, waarin het gedurende een uur
bleef, terwijl alles herhaaldelijk werd omgeroerd. Daarna werd
de bij tvloeistof afgegoten en het graan uitgebreid om te drogen.

Van supersolfo werd 10 c.M^ met 1 Liter water vermengd.
Het mengsel werd duchtig omgeroerd. Aanvankelijk werd de

vloeistof zwak melkkleurig en ontwikkelde een sterken reuk
van zwavelwaterstof. De kleur werd spoedig vuil groenachtig.

In deze vloeistof werden 50 gram extra besmette tarwekorrels

gebracht, die er een uur lang in bleven liggen, terwijl ook in dit

geval herhaaldelijk werd omgeroerd. Daarna werd de vloei-

stof afgegoten en het zaaigraan gedroogd.

Op 12 September werden de met uspulun behandelde, de met
supersolfo behandelde en 50 gram extra besmette, maar niet be-

handelde tarwekorrels ieder op 1 M^ grond uitgezaaid.

Na het uitzaaien werd ieder van de bezaaide perceeltjes van
de omgeving afgezonderd door een fijnmazig metaalgaas, hoog
genoeg dat de planten zich tot in den volgenden zomer er nor-

maal onder konden ontwikkelen. Deze omhulling met metaal-

gaas geschiedde opdat er geen musschen en andcre vogels bij

zouden kunnen komen, die zaden zouden kunnen weghalen of van
het eene perceel op het andere overbrengen.

Ongeveer een week na het uitzaaien kwamen op alle drie

perceelen de tarweplantjes boven den grond. Gedurende den
herfst bleken de plantjes, afkomstig van de met een bijtmiddel

behandelde zaden, krachtiger te groeien dan die, welke zich uit

onbehandelde zaden hadden ontwikkeld. Op 1 Juni hadden de

planten, die van behandelde zaden afkomstig waren, eene

hoogte van 65—70 c.M. bereikt, terwijl do jjlanten op het con-
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troleveldje minder hoog waren n.l. 60—65 c.M. Ook waren deze

minder krachtig. Op 20 Juni kwamen de eerste aren te voorschijn

;

op 23 Juni waren alle aren op de drie perceeltjes zichtbaar ge-

worden. De meeste aren zag men op liet veldje, waarvan de

planten afkomstig waren van zaad, dat met supersolfo behandeld

was; hier waren ook de planten het grootst en het krachtigst.

Het uspulunperceeltje droeg planten, die lets zwakker waren ; de

aren waren er iets minder talrijk en kleiner. Op het controle-

veldje waren de planten het kleinst en het zwakst, de aren

geringer in aantal en korter, en van deze arm bloeiden er

slechts weinige.

De oogst vond plaats op 19 Augustus. Op ieder perceel werden

alle planten met wortel en al uitgetrokken, van een iederen halm
werden de aren geteld. De gezonde halmen en die, waarvan
de aren door brand waren aangetast, werden van ieder per-

ceeltje apart gehouden en samen gewogen. Ook werden de

korrels der gezonde aren van ieder perceeltje gewogen. De
resultaten waren de volgende:

I. Onbehandtsld.

65 gezonde planten (16.2%) wogen 300 gram, de korrels 50 gram
335 zieke „ (83.8%) „ 1350 „

400 1650 gram

II. Behandeld met Supersolfo:

381 gezonde planten (77.4 %) wogen 1950 gram, de korrels 500 gram
111 zieke „ (22.6%) „ ^00 „

492 2250 gram

III. Behandeld met Uspultjn:

407 gezonde planten (99.5 %) wogen 1900 gram, de korrels 350 gram
2 zieke „ (0.5%) „ ^0^4 „

409 1900.4 gram

Uit deze tabel blijkt, dat op het controleveldje 83.8 % van

de planten ziek was, op het supersolfoveldje 22.6 %, op het us-

pulunveldje 0.5 %.
Het bleek dus dat de uspulunbehandeling van het zaaizaad

de tarweplanten, praktisch gesproken, geheel brandvrij maakte

;

de supersolfobehandeling van het zaaizaad werkte ook goed,

maar toch bij lange na niet afdoende.

Wat echter betreft de opbrengstvermeerdering, zoowel wat het

gewicht der korrels als wat dat van het stroo aangaat, staat het

supersolfo bovenaan. Het aantal halmen was grooter en de aren

waren grooter, evenals het totaal gewicht der korrels. Daar het

uspulun als ontsmettingsmiddel veel gunstiger werkte dan het

supersolfo, ligt de oogstvereermdering na de aanwending van dit
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laatstgenoemde middel niet uitsluitend in zijn zwamdoodende
werking. Inzonderheid moet het supersolfo de krachtige ont-

wikkeling van het gewas op de eene of andere wijze bevorderen.

Erikson schrijft: ,,Man muss sich somit denken, dass die Beiz-

mittel direkt diingend einwirken und es ist in dem Falle zweifel-

los, dass Supersolfo dem Uspulun iiberlegen war. Es bleibt

jetzt nur durch weitere Versuche auszuforschen, inwiefern

eine groszere Konzentratien der Beizfliissigkeit oder eine langere

Beizdauer, was Supersulfo betrifft, auch eine kraftigere Herab-

setzung des Krankheitsprozentes herbeifiihren kann, oder

ob nicht womoglich der beste Effekt, sowohl beziiglich pilz-

totender Wirkung wie Erntemehrertrag, dadurch erreicht werden
konnte, dass man die beiden Beizmittel Suj)elsulfo und Uspulun
kombiniert verwendet."

51. Chlamydozoen als oorzaak van de mozaiekziekte der tabak?

De heer P. T. Palm heeft in Bulletin No. 35 van het Deli Proef-

station te Medan ( 1 922) eene voorloopige mededeeling omtrent een

onderzoek naar de oorzaak van de mozaiekziekte der tabak ge-

publiceerd. Hij trof in zieke cellen van de bladeren van mozaiek-

zieke tabaksplanten twee vormen van vreemde lichaampjes aan,

welke in gezonde cellen ontbraken, en die ook reeds door

IwANOWSKi werden waargenomen en beschreven. De grootste

soort van deze vreemde lichamen zijn amoebeachtig en liggen

onmiddellijk tegen den celkern aan of althans zeer dicht daarbij.

De andere lichaampjes zijn veel kleiner, bacterieachtig van voor-

komen, en werden dan ook door Iwanowski voor bacterien aan-

gezien.

fi De schrijver vergelijkt de door hem gevonden lichamen met
de Chlamydozoen, die bij onderscheiden ziekten van menschen
en dieren optreden, en is van meening dat men bij de mozaiek-

ziekte der tabak insgelijks met eene chlamydozoenziekte zou

kunnen te doen hebben.

52. Eene bacterienziekte van klimop. G. Arnaud handelt daar-

over in de „Comptes rendus d. seances de I'Acad. des sciences".

Tome 171 (1920), biz. 171. Eene bacterie, door Arnaud onder

den naam Bacterium hederae n. sp. beschreven, brengt de vol-

gende ziekteverschijnselen bij de klimop te weeg. Op de bladeren

vertoonen zich ronde, doorzichtige vlekken van een diameter

van 5 mM. ; de doorschijnendheid ontstaat tengevolge van de

aanwezigheid van gomachtige stoffen, welke door de werking

van het mikroorganisme ontstaan. Op de twijgen werden aan-

getroffen bruine, langwerpige vlekken, die eenige centimeters
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lang zijn. Natheid van den grond begunstigt het optreden van
de ziekte. Nadere mededeelingen omtrent de bacterie, welke
de ziekte zou veroorzaken, ontbreken.

53. Het roodrot der dennen in Val de Joux. In het „Journal forest

.

Suisse", 1921, biz. 223—226 komt eene mededeeling over dit

onderwerp voor van de hand van A. Pillichody. In 't algemeen
is het roodi'ot, dat door Trametes j^ini wordt veroorzaakt en dat

oude dennen aantast, veel minder algemeen dan de wortelzwam
{Trametes radiciperda = Polyporus annosus = Fomes anywsus),

die groote schade teweegbrengt aan jongere dennen. Trametes

pini tast de dennen alleen aan op de plaatsen, waar een

tak gewond is. Jongere dennen, waarvan takken gewond zijn,

zijn door harsuitvloeiing beschermd tegen de aantasting van
laatstbedoelde zwam. Het roodrot (,,Rotfaule") zet zich van
een gewonden of in rotting overgeganen tak voort naar het

inwendige van den stam ; het strekt zich verder uit van het midden
van den stam naar den omtrek toe tot in het harsrijke spint; ook
verbreidt het zich, door het midden van den stam heen, in de

lengterichting. In Val de Joux zijn de vruchtlichamen van
Trametes pini meestal korstvormig en gezeten op de onderzijde

der takken; vormen zich consolevormige vruchtlichamen, dan
vertoonen deze zich onder de oksels van bepaalde takken; deze

consolevormige vruchtlichamen blijven altijd klein. Dat in

Val de Joux het roodrot der dennen tamelijk veel wordt aange-

troffen, staat in verband met den ouderdom der aldaar voor-

komende denneboomen: 200 en zelfs 300 tot 400 jarige. Met den
ouderdom der dennen wordt de kracht, om den aanval der zwam
te weerstaan, geringer, evenals de harsvorming.

54. Het weerstand bieden van aalbessen tegen den Amerikaan-
schen kruisbessenmeeldauw. In „the Gardeners Chronicle", 3e

Serie, deel 70 (1921), biz. 47 komt eene mededeeling van E. S.

Salmon en H. Wormald voor omtrent de aa,ntasting van aalbes-

sen door den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. Ineentuin,

waar de kruisbessen zeer sterk door deze ziekte werden aange-

tast, werden ook aalbessen ziek. Maar de soort Fay's Pro-

fofic, die ongeveer 90 % van de aanwezige aalbessenstruiken

vormde, bleef gezond, terwijl andere soorten, zooals Raby
Castle, ziek werden. Ook in een ander geval, waarin de beide

genoemde soorten naast elkaar stonden, bleven alle exemplaren

van Fay's Prolific gezond, terwijl die van Raby Castle ernstig

ziek werden. Bij de aalbessen ontstonden de perithecien op de

bladeren, niet zooals bij kruisbessen doorgaans 't geval is, op

de twijgen.
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55. Invoer van de sluipwesp Aphelinus mali, een Amerikaanschen
parasiet van de bloedluis. De Fransche entomoloog P. Marchal
heeft dezen parasiet iiit de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika in Frankrijk ingevoerd. Hij beschrijft in de ,,Comptes

rendiis des seances de I'Acad. d'Agric. de France", deel 7 (1921)

biz. 619—625 den invoer, de teelt en de vermeerdering van
den bloedluisvijand Aphelinus malt. In het voorjaar 1921

kreeg men van de 2e generatie af honderduizenden van deze

insekten, welker werkzaamheid ter bestrijding van de bloed-

luis op verschillende plaatsen nauwkeurig werd nagegaan. In

den tijd van den levendigen groei der appelboomen is de ver-

meerdering der bloedluizen sterker dan die van de Aphelinus,

maar later in den tijd vermindert de vermeerdering der bloed-

luizen, en dan spelen de Aphelinen tegelijk met de inheemsche
parasieten dezer luizen een belangrijke rol bij de vermindering

van haar aantal. Het schijnt dat de Aphelinus mali in Frankrijk

goed wil aarden.

56. Leefwijze en schadelijkheid van de snuittor Baris coerulescens

Scop. W. Speyer en O. Kaufmann doen mededeelingen daar-

over in ,,Nachrichtenblatt fiir den deutschen Pflanzenschutz-

dienst," 2e jaargang, 1922, biz. 20, 21. Het leggen van de eieren

geschiedt in 't vroege voorjaar in gaten in den wortelhals van
koolzaad en raapzaad. De larve maakt eenen met boormeel

gevulden boorgang in den wortel; zij schijnt soms te zijn ver-

ward met de larve van de snuittor Ceutorhynchus quadridens Panz
en die van de koolzaadaardvloo {Psylliodes chrysocephala L.),

die echter bruine, veel smallere gangen in den stengel en de

bladstelen maken.

57. Beschadiging van bladeren door sproeien met loodarsenaat.

H. F. Fernald en A. J. Bourne handelen hierover in Massachu-
setts Station Bulletin 297 (1922), biz. 19. Er werden proeven ge-

nomen met zuiver en met handels loodarsenaat, zuur reageerend

en neutraal, en wel op het gebladerte van appel, peer, kers,

perzik, pruim en iep. Het sproeimateriaal werd altijd oj) dezelfde

wijze gebruikt, gemengd met de noodige hoeveelheid water

juist voor het werd aangewend. Gespoten werd in Juni, Juli en

begin Augustus. Minstens twee weken lang nadat er eene be-

spuiting had plaats gehad, werd het loof der bespoten boomen
een paar keeren per week nauwkeurig onderzocht. De onder-

zoekers bevonden dat er geen belangrijk verschil is, wat dengraad
van gevoeligheid voor loodarsenaat betreft, tusschen de boven-
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en de benedenoppervlakte der bladeren van dezelfde boomsoort
Waar door de werking van insekten of zwammen gaten in de

bladeren waren ontstaan, werd dikwijls na besproeiing schade

geconstateerd rondom den rand van het gat, terwijl het overige

van het blad niet was beschadigd. In sommige gevallen vertoon-

de zich beschadiging eerst eene week na het spuiten, terwijl

deze beschadiging later nog grooter werd. Van de boomen,
waarmee proeven werden genomen, bleken de pereboom en

de iep het minst van de beschadiging te lijden te hebben; de

bladeren van den appelboom bleken veel gevoeliger te zijn,

die van den kerseboom nog meer; de pruim en de perzik ver-

toonden zich het allergevoeligst. Weinig schade werd in 't al-

gemeen aangericht bij lage temperatuur en geringen vochtig-

heidsgraad ; hoe hooger de temperatuur en de vochtigheidsgraad

werden, des te meer kans bleek er te zijn op beschadiging.

Het spuiten met loodarsenaat is bij helder weer minder gevaar-

lijk dan bij mistig weer. Het schijnt dat spuiten bij hooge tem-

peratuur minder gevaarlijk is, wanneer de vochtigheidstoestand

laag is, en dat spuiten bij hoogen vochtigheidstoestand weinig

gevaarlijk is als de temperatuur laag is. Het neutrale loodarse-

naat is wel de minst gevaarlijke vorm van de loodarsenaten.

58. Aantasting van de douglasspar door Phomopsis pseudotsugae.

In den laatsten tijd zijn er in Engelsche tijdschriften herhaalde-

lijk artikels voorgekomen over sterfte van gedeelten van de

stammen en takken van de douglasspar; als oorzaak daarvan

werd gevonden eene zwam, die aanvankelijk voor Phoma abie-

tina werd gehouden, maar die later bleek, tot eene tot dusver

onbeschreven soort te moeten worden gebracht, welke door

M. Wilson Phomo'psis pseudotsugae is genoemd. De ziekte kwam
in verschillende streken van Schotland en Engeland voor; het

bleek evenwel, dat zij ook reeds eerder (1896—1898 en 1911)

zich had voorgedaan. (Zie M. Wilson in ,,Royal Scot. Arbor.

Soc. Transactions", 34, 1920, part 2, biz. 145—149; M. Wilson
in id. 35, 1920, part 1, biz. 77—78, verder ,,Gardeners Chronicle",

3 Ser. 69, 1921, No. 1778, biz. 45, en id. 3 Ser. 70, 1921, No.

1814, biz. 167. De ziekte doet in sommige streken van Engeland

en Schotland zeer veel schade, en breidt zich uit.

59. De sluipwesp Aphelinus mali, uit de Vereenigde Staten van

Noord-Amerika in Uruguay geimporteerd ter bestrijding van de

bloedluis. Blijkens eene mededeeling in ,,Experiment Station

Record", vol. 47. No. 7. (Nov. 1922), biz. 660, is men ook in
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Uruguay bezig dezen parasiet van de bloedluis uit de U. S. van
Noord-Amerika te importeeren. (Vgl. deze Beknopte Aanteeke-
ningen nr. 55 op biz. 155 van dezen jaargang.)

60. Is de graanklander (Calandra granaria) vergiftig? Fr. Defiel
heeft in,,Amer. Journal of Trop. Med." 2 (1922), No. 3, biz. 199—
211 over dit onderwerp mededeelingen gepubliceerd. Hij con-

stateerde dat de graanklander geen catharidine bevat, en meent
dat er ook verder geen reden voor is, dit snuitkevertje aansprake-

lijk te stellen voor het vergiftig worden van meel.

61. Agrilus foveicollis Mars, als oorzaak van eene rozenziekte in

Bulgarije. Ernstige verliezen in de teelt van rozen, vooral van
Rosa damascena, die in Bulgarije op groote schaal wordt geteeld

voor het bereiden van rozenolie en parfum, zijn gebleken te

moeten worden toegeschreven aan het parasitisme van den
prachtkever Agrilus foveicollis Mars, die groote gallen aan de
stammen veroorzaakt. (Volgens eene mededeeling in ,,Expe-
riment Station Record", Vol. 47, No. 71, Nov. 1922, biz. 658).

62. Bijdrage tot dekennisvandevoedingsvreterij (,,Ernahrungs-

frass") der Europeesche spintkevers (Eccoptogaster). In de
jjMeddelanden fran Statens skogsforsoksanstalt", Hafte 18. No.
7 komt eene in 't Zweedsch gestelde verhandeling over dit onder-
werp voor van de hand van Paul Spessivtseff, voorzien
van een Duitsch uittreksel, waaraan ik het een en ander
ontleen.

Als ,,vreterij" van de schorskevers kent men de eigenaardige

figuren, die tusschen bast en spint worden gevormd le door den
vrouwelijkenkever, die daar haren zoogenaamden ,,moedergang"
uitgraaft en intusschen in kleine nissen aan weerszijden van
zoo'n gang hare eieren legt, en 2e door de zich uit deze eieren

ontwikkelende larven, die hare „larvengangen" loodrecht op
dien „moedergang" graven, welke larvengangen zeer nauw
beginnen en breeder worden naarmate de larve groeit. Deze uit

moedergang en larvengangen gevormde figuren zijn karakte-

ristiek voor iedere soort van schorskevers. Men noemt ze ge-

woonlijk de typische ,,vraatgangen" of ,,vreterij" (,,Frassfigur")

van zoo'n soort.

Echter hebben de uit de pop gekomen volwassen kevers
soms nog heel wat voedsel noodig, voor zij tot de voortplanting
kunnen overgaan en dus voordat de wijfjes haren ,,moedergang"
gaan graven en hare eieren leggen. Van den gewonen den-

nenscheerder (Hylesinus piniperda) is algemeen bekend, dat de
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in den zomer uit de pop te voorschijn gekomen kevers dadelijk

de jonge scheuten van verschillende soorten van dennen,

vooral van de grove den, van binnen uitvreten om daarna

zich in te boren in de schors van het ondereinde van den stam

of van het boveneinde van den wortel ; nadat zij daar hebben

overwinterd, grijpt de f)aring plaats en beginnen de wijfjes het

graven der moedergangen. Het uitvreten van de dennenscheu-

ten geschiedt om zich te voeden; daarom zoii men deze vreterij

„voedingsvreterij " („Ernahrungsfrass") kunnen noemen in tegen-

stelling met het uitvreten van de moedergang, hetwelk ge-

schiedt met het oog op de voortplanting.

Bij zeer vele schorskevers is zoo'n ,,voedingsvreterij" nogniet

bekend; en inzonderheid weet men nog niet veel van deze vreterij

bij de spintkevers (Eccoptogaster). Wichmann nam haar waar bij

Eccoptogaster laevis, E. prtmi en E. pygmaeus, en Gohnostaev
sprak het vermoeden uit, dat de rosetvormige gangen van

de pas uit de pop gekomen kevers van E. rugulosus het ge-

volg zouden zijn van een ,,voedingsvreterij."

Spessivtseff had de gelegenheid, in den zomer van 1922

de waarnemingen van Wichmann betreffende E. laevis te

herhalen en diens meening te bevestigen, Hij nam bij dezen

spintkever verschillende vormen van ,,voedingsvreterij" waar

en stelde onderzoekingen in naar den bouw der geslachtsorganen

bij de wijfjes van dezen kever voor en na deze vreterij.

Na het verlaten van de „poppenwieg", die diep in 't spint gelegen

is, kruipen de jonge kevers dadelijk naar buiten. Daarna gaan

zij zich, gedurende 4 of 5 dagen voeden. De wijze, waarop dit

geschiedt, kan zeer verschillend zijn. Het meest worden de nog

groene scheuten en ook de twijgen van het vorige jaar aangetast.

De jonge kevers boren zich of aan de basis der nog groene

scheuten of aan de basis der zijknoppen in. Vandaar uit vreten

zij een korten, ongeveer f c.M. langen, gang in den twijg; soms

worden ook de sappige groene scheuten en zelfs de bladstelen

aangevreten, soms meer uitwendig, somis meer inwendig. Ge-

lijksoortige vreterij kan ook plaatsgrijpen aan dikkere takken,

die 1 a \\ c.M. in diameter hebben. De aangetaste scheuten

en twijgen beginnen te verwelken. In het laboratorium aten

de kevers bij afwezigheid van bebladerde scheuten en twijgen,

de sappige schors van iepen, waarin zij korte, haakvormige

gangen boorden.

De geslachtsorganen van de jonge, pas uit de pop te voorschijn

gekomen kevers van Eccoptogaster laevis zijn nog niet volledig

ontwikkeld. Na de ,,voedingsvreterij" zijn zij tot geheele ont-

wikkeling gekomen. De korte duur van deze vreterij, 4 a 5 dagen,
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is daartoe voldoende, terwijl zij bij andere soorten van schors-

kevers veel langer duurt, bijv. bij Hylesinus mi7ior meer dan
eene maand. Dat verschil laat zich verklaren door het feit,

dat de vrouwelijke geslachtsorganen bij Eccoptogaster laevis,

op het tijdstip, dat deze uit de pop komt, hoewel nog niet geheel

ontwikkeld en nog maar ongeveer half zoo groot als zij later

worden, toch reeds differentieering van eicellen laten waarnemen,
terwijl bij de vrouwelijke Hylesinus minor, als die pas uit de

pop komt, nog geen spoor van eicellen waarneembaar is.

63. Schadelijkheid van de muskusboktor (Aromia moschata L.)

Van de hand van Ivar Tragardt is te Stockholm verschenen
,,SkogsentomologiskaBidragI" (boschentomologischebijdragen"

I), waarin beknopte mededeelingen voorkomen betreffende

biologische waarnemingen omtrent verschillende boschinsekten.

Ik wensch daaruit een resume te geven van waarnemingen
omtrent de muskusboktor. Algemeen wordt aangenomen, dat

de larven van deze keversoort alleen leven in wilgenstammen,
die reeds wrak zijn, doordat zij door de eene of andere ziekte

zijn aangetast. Altijm heeft er echter reeds op gewezen, dat de

muskusboktor ook wel degelijk gezonde wilgenstammen aantast.

Tragardt deelt nu zijne ervaring mee, dat hij herhaaldelijk de

gangen van dezen kever in tot dusver volkomen gezonde wilgen

heeft aangetroffen, ofschoon deze boomen nog vele jaren in

leven kunnen blijven, ook al worden zij jaar op jaar door nieuwe
generaties van boktorlarven aangetast. De gangen, welke deze

larven graven, zijn vrij nauw, maar strekken zich tot in het cen-

trum van de takken en stammen uit.

Dat de muskusboktor inderdaad gezonde boomen aantast,

was mij reeds sedert mijne kinderjaren bekend. In den tuin van
mijne ouders stond eene rij knotwilgen, die aanvankelijk ge-

zond waren, maar later door muskusboktorren werden aangetast,

welke zich in den loop der jaren dermate vermeerderden, dat men
in den vliegtijd der kevers hunnen muskusgeur reeds op eenen niet

onbelangrijken afstand kon waarnemen. Ten slotte werden
de boomen geheel wrak, zoodat zij eindelijk werden verwijderd.

In het tweede deel van mijne ,,Landbouwdierkunde; Nuttige

en schadelijke dieren van Nederland", dat in 1882 verscheen,

schreef ik: ,,Andere boktorsoorten echter, bijv. de groote popu-
lierboktor {Saperda carcharias) en de op wilgen levende me-
taal-groene muskusboktor {Aromia moschata), tasten wel dege-

lijk gezonde boomen aan; zij bederven het hout, maar
verhaasten gewoonlijk den dood der boomen niet of slechts

weinig."
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64. „Sokial-Kuchen" als middeltegenwoelratten. Inde ,,Nach-

richten der Landwirtschaftlichen Abteilung der Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co." te Leverkusen, 2e jaargang,

nr. 1, Januari 1921, biz. 19, komt een bericht voor van Gustav
LiiCKLE, meldende dat hij in het vorige voorjaar veel schade

van woelratten had ondervonden in zijnen voor 5 jaren aange-

legden boomgaard; van de 80 booroen werden bij 10 de wortels

of het onderaardsche gedeelte der stammen geheel doorgevreten.

Nadat hij verschillende middelen tevergeefs had beproefd, pro-

beerde hij het toen eens met de ,,Sokialkuchen" van de ,,Farben-

fabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. te Leverkusen", en wel

met het beste gevolg. Sedert de woelmuizen gedood waren,

zijn geene nieuwe be-schadigingen weer voorgekomen.

J. RiTZEMA Bos.

BOEKAANKONDIGING.

Prof. Dr. J. RiTZEMA Bos en T. A. C.

ScHOEVERS, Ziekten en Beschadigingen der

Landbouwgewassen, oe deel. Vierde, geheel

gewijzigde druk. Groningen en Den Haag,

J. B. Wolters' Uitgevers Mij.

Met dit vijfde deeltje is dit belangrijke werk uit de Geiillustreerde

Land- en TuinbouwbibHotheek compleet. Het behandelt de

Ziekten en Beschadigingen der Peulvruchten, der Handelsge-

wassen, der Voedergewassen en der Grassen van wei- en hooiland,

op dezelfde wijze als in de beide vorige.

Na wat we bij de besx^reking van de andere deeltjes gezegd

hebben, behoeven we hierbij niet lang stil te staan, maar willen

er toch nog eens op wijzen, dat er in het geheele werk zooveel,

in vergelijking met de vroegere drukken, veranderd is, zooveel

nieuws is toegevoegd, zoowel in den tekst als in de afbeeldingen,

dat we het haast als een geheel nieuw boek kunnen beschouwen,

volkomen op de hoogte van zij n tij d en— wat voor den praktischen

landbouwer wel van het hoogste belang is — in 't bijzonder inge-

richt met het oog op de in Nederland waargenomen verschijnselen.

We twijfelen er dan ook niet aan, of het werk zal in ruimen

kring gewaardeerd en in talrijke gevallen met vrucht geraad-

pleegd worden. Aan de schrijvers onze gelukwensch met zijn

voltooiing

!

H. W. H.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Negen-en-twintigste Jaargang — lie ACLevering — November 1923

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

65. Eene Phytopthora-aantasting van rhabarber. Van een

onderzoek dienaangaande van W. S. Beach komt een uittrek-

sel voor in het Amerikaansche tijdschrift ,,Phytopathology,"
11 (1921) biz. 55 en 56. In Philadelphia county kwam deze

ziekte voor, die de knoppen, de basis der bladstelenende wortels

van rhabarber aantastte en in rotting deed overgaan.

66. Een onderzoek naar de gewone aardappelschurft en hare

bestrijding. W. A. Millard van de Universiteit te Leeds heeft

in deel X, nr. 1 (Febr. 1923), bJz. 70—87 van „The Annals of

applied biology" belangrijke onderzoekingen omtrent de aard-

appelschurft gepubliceerd. De aardappelschurft doet zich onder

vrij uiteenloopende vormen voor; zij wordt echter altijd door

eene Actinomyces- of Oospora-soort veroorzaakt. —• Of op het

eene of andere terrein de aardappelschurft veel voorkomt of

er ontbreekt, hangt voornamelijk af van de geaardheid van den
bodem. Het meest en het ergst komt zij voor op lichten, zandigen,

armen grond; op grond, die vele plantendeelen bevat, ont-

breekt zij meestal geheel. Daarom is het een goed middel tegen

de schurft, dat men er plantendeelen in brengt, die men
onderspit of onderploegt : op gescheurde weiden en omgespitte

gazons, waarop vervolgens aardappelen worden geteeld, komt
van belang geen schurft voor, evenmin op gronden, waar men,
voor er aardappelen te poten, rogge of mosterd geteeld heeft, die

werd ondergespit of ondergeploegd. Wanneer men op een gedeelte

van een bodem, waar de aardappelen geregeld erg schurftig

worden, zulke groene gewassen onderspit, teelt men op dat

gedeelte aardappelen, die zoo goed als geheel glad zijn, terwijl

op het controleveld de aardappelen in erge mate schurftig

worden.

Bemesting met kalk doet de schurftigheid optreden of in
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erge mate toenemen, maar alleen op zure gronden; op neutraal

reageerende gronden heeft de kalkbemesting in dezen geen

invloed. Door groenbemesting kan men ook op zure gronden

het optreden van schurft tegenwerken. In plaats van het onder-

spitten van levende groene plantendeelen, kan ook hooi of

kunnen andere doode plantendeelen worden ondergespit: het

resultaat blijft, dat het optreden van schurft wordt voorkomen.

Het nut van groenbemesting of van de aanwezigheid van doode

plantendeelen in den grond met het cog op het wegblijven of

slechts in geringe mate optreden van schurft laat zich verklaren

door de ,,preferential food hypothesis". Volgens deze hypothese

zou het organisme, dat de aardappelschurft veroorzaakt, oor-

spronkelijk saprophytisch in den grond leven en zich daar voeden

met overblijfselen van planten, en zou de zwam zich eerst op

de aardappelen werpen en deze schurftig maken, wanneer het

natuurlijke voedsel (doode plantensubstanties) opgebruikt is.

Dat de aanwezigheid van kalk in den bodem het optreden

van schurft in de hand werkt, zou toe te schrijven zijn le aan

de omstandigheid, dat kalk het gedijen en de vermeerdering

van de schurftzwam in de hand werkt en door de zure reactie

van den grond te neutraliseeren en door den grond meer los

te maken, en 2e aan de omstandigheid, dat de kalk het vergaan

der in den grond aanwezige plantenresten bespoedigt.

Aardappelschurft komt meer voor in droge dan in natte

tijden. Dit moet zonder bwijfel voor een gedeelte worden toege-

schreven aan de omstandigheid, dat de bodemtemperatuur in

droge tijden hooger is dan in natte perioden; deels echter ook

aan het feit, dat de regenval den grond meer zuurstof toevoert

en aldus de schurftzwam in betere conditie brengt, want deze

heeft voor hare ontwikkeling veel zuurstof noodig.

67. Vinken als bloedluisverdelgers. V. Burg—Olten deelt in het

Zwitsersche tijdschrift ,,Natur und Technik" daarover het een

en ander mee. Burg zag van uit zijn venster, hoe twee jonge

vinken bezig waren, bloedluizen van de appeltwijgen af te zoeken.

Telkens hidden zij even op, om de wollige wasdraden, waarmee
de bloedluizen bedekt zijn, van den snavel af te poetsen. Zeker

zijn de vinken als bloedluisverdelgers van beteekenis, hoewel

zij stellig niet bij voorkeur deze insekten eten, daar deze hun
door de daderige wasmassa, waardoor zij omgeven zijn, minder

aangenaam zullen wezen. In elk geval verdient het geen aanbe-

veling, de verdelging der bloedluizen aan de vinken of andere

vogels over te laten. In 't groot bestrijdt men de bloedluizen

het best door carbolineumbespuiting der aangetaste appel-
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boomen in den winter. Verder kan men in den zomer de aange-

taste plekken en twijgen, takken en stammen behandelen met
eene earbolineum-emulsie, met brandspiritus of petroleum.

In den laatsten tijd wordt als bestrijdingsmiddel van bloed-

luizen zeer aanbevolen een nieuw middel, n.l. het ustin, ver-

vaardigd en in den handel gebracht door de ,,Farbenfabriken

vorm. Friedrich Bayer & Co." te Leverkusen bij Keulen.

(Zie o.a. ,,Kachrichten der Landwirtschaftlichen Abteilung der

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.", 2. Jahrgang,
nr. 1. Jan. 1923, biz. 17.) —

68. Klaverbremraap in jonge roode klaver. De klaverbremraap
(Orobranche minor Suit.), ook wel klavervreter , klaverduivel,

de oude man of pieken genoemd, is een zeer schadelijke parasiet

vooral van roode klaver, maar parasiteert ook wel op witte

en bastaardklaver, op serradelle, peen en weverkaarde. (Zie over

bremrapen Eitzema Bos en Schoevers, ,,Ziekten en Bescliadi-

gingen der Landbouwgewassen", 4e druk, deel II, biz. 93, en

speciaal over de klaverbremraap hetzelfde deel van dit werk
biz. 95). — Zelden komt de klaverbremraap op jonge klaver

in 't jaar van den zaai voor. De heer Const. Stevens, Rijksland-

bouwconsulent voor Zeeland, deelde mij bij schrijven van 11

October 1922 mee, dat toen door hem de bremraap ook op jonge

klaver werd waargenomen.

69. Varieteiten van gerst, die weerstand bieden aan de aantasting

door het bietenaaltje {Heterodera Schachtii). Onder de graansoor-

ten wordt bij ons te lande speciaal de haver door het bieten-

aaltje {Heterodera Schachtii) aangetast; in Groningen spreekt

men dan ook van het ,,haveraaltje". Over deze ziekte kan men
nalezen o.a. Ritzema Bos en Schoevers, ,,Ziekten en Bescha-

digingen der Landbouwgewassen", 4e druk, deel III, biz. 27—29.

Daar leest men op biz. 29: ,,0p gronden, waar de haver in sterke

mate aan de hier beschreven ziekte leed, werden ook tarwe en
enkele malen gerst en rogge door dezelfde ziekte aangetast". —
H. NiLssoN

—

Ehle heeft nu in ,,Hereditas", 1 (1920), nr. 1,

biz. 1—34 onderzoekingen gepubliceerd over de al of niet vat-

baarheid van verschillende gerstvarieteiten voor aantasting

door Heterodera Schachtii. Ik heb het oorspronkelijke artikel

niet kunnen lezen, maar vond een zeer beknopt uittreksel in

,,Experiment Station Record", Vol. 47, nr. 9, biz. 840. Ik lees

daarin dat er bij de gerst, in tegenstelling met de andere graan-

soorten, groot verschil is tusschen de onderscheiden varieteiten

wat betreft hare vatbaarheid voor de bietenaaltjesziekte

;
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sommige varieteiten zijn tamelijk sterk vatbaar, andere min-

der, en sommige geheel onvatbaar. Deze verschillen in vat-

baarheid zijn erfelijk. Verder heeft Nilsson—Ehle proeven

genomen aangaande den invloed van kruising op de vatbaarheid

der kruisingsprodukten. Haver en tarwe worden ernstiger aan-

getast dan gerst, ook dan de vatbare varieteiten van deze graan-

soort ; maar deze laatsten dragen nog meer tot de vermeerdering

en verbreiding van de aaltjes bij. —

70. Bruine bastvlekken bij vruchtboomen in Amerika. Onder den

titel ,,The brown bark spot of fruit trees" hebben D. B. Swingle
en H. E. Morris in „Montana Station Bulletin", 146 (1921)

een onderzoek omtrent deze ziekte gepubliceerd. Appel- en pere-

boomen worden er in vrij sterke mate door aangetast, terwijl

perziken, pruimen en kersen er weinig aan Hi den. Deze ziekte,

welke tot dusver niet in Nederland, waarschijnlijk zelfs nergens

in Europa, is waargenomen, is gekarakteriseerd door de volgende

kenmerken. De knoppen sterven aan verschillende takken af;

op de bast der takken vertoonen zich bruine, eenigszins opwaarts

gewelfde bruine vlekken; en sommige takken sterven boven den

grond geheel af. De bast blijkt de hoofdzetel der ziekte te zijn.

De onderzoekers hielden zich eenige jaren lang met de studie

dezer ziekte bezig. De ziekte bleek niet besmettelijk te zijn en

niet door den een of anderen parasiet in 't aanzijn te worden ge-

roepen. Swingle en Morris zijn de meening toegedaan, dat

zij veroorzaakt wordt door de eene of andere fout in de schei-

kundige samenstelling van den bodem.

71 . Hoe het is afgeloopen met dennenbosschen, die in 1919 door

de gestreepte dennenrups werden beschadigd. De Heer H. Staf,

boschwachter te Ede, heeft in het ,,Tijdschrift der Nederl.

Heidemaatschappij " van 1 Febr. 1922 (34e jaargang, afl. 2),

biz. 56—58, eene mededeeling over dit onderwerp gepubliceerd,

waart>-an ik het nuttig acht, den inhoud hier op beknopte wijze

mee te deelen. Het spreekt vanzelf dat de mededeelingen van

den heer Staf in hoofdzaak betrekking hebben op de bosschen,

welke onder zijn toezicht staan. De schrijver wijst er op, dat

in het midden der maand Juli, toen de rupsen gingen verpoppen,

de dennen op heel wat vakken nagenoeg geheel van hunne naal-

den beroofd waren; vooral was dit het geval in 20 tot 40 jarige

bosschen. Deze zagen er op eenigen afstand uit, alsof er brand

had gewoed. Wei kwamen groote troepen spreeuwen op de rupsen

af, maar over 't algemeen kwam hun komst te laat om nog dat

jaar (1919) de vreterij veel te beperken.
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Een gevolg van de vreterij was, dat zich in de bosschen, waar
de boomen alle of bijna alle naalden verloren hadden, een meer
of minder sterke grasgroei ontwikkelde, doordat iiet licht tot

den bodem kon doordringen. Deze grasplekken bleven langen tijd

reeds van verre eene aanwijzing, waar de schade het grootst

was geweest.

In de maand Augustus echter vertoonden de geteisterde

bosschen door het ontstaan van nieuwe naalden, op een afstand

gezien, weer eene eenigszins groene kleur. Deze, voorzoover het

gezonde, krachtige dennen waren, bleken kans te hebben om
te herstellen. Op de terreinen, die aan de zorgen van den heer

Staf waren toevertrouwd, bleek het niet noodig, meer dan een

paar Hel^taren geheelte vellen. Met de overige meer of minder
aangetaste perceelen werd als volgt gehandeld. In Februari 1920

werden vangboomen gelegd met het oog op de te verwachten
dennenscheerders. Toen in de maand Mei beter te zien was,

welke stammen zouden verdorren, werden deze geveld, en ge-

durende den zomer werden nog twee maal dezelfde vakken afge-

zocht naar doode of zeer kwijnende dennen. Het gevelde hout

werd op stapels van een Meter hoogte gelegd, en zoo aan een

houtkooper verkocht, die verplicht was te zorgen, dat het hout,

met het oog op de dennenscheerders, na de veiling niet langer dan
eene week in het bosch bleef. Op deze wijze was het niet .noodig

de gevelde stammen te schillen, welk werk vooral bij dunne
boompjes veel arbeidsloon vordert in verhouding tot de

opbrengst van het hout. De houtkooper vervoerde het hout

naar streken, waar de dennenscheerders geen kwaad konden
doen.

Ondanks de genomen maatregelen kwam toch de dennen-

scheerder in 1920 zeer veel in de beschadigde bosschen voor,

zoodat de stammen daarvan veel te lijden hadden, en de grond

met uitgeholde en later afgevallen jonge scheuten bedekt was.

Ware dit kwaad niet zooveel mogelijk tegengegaan, dan zouden

de gevolgen van de rupsenplaag veel ernstiger geweest zijn. Het
voorkomen van de bosschen verbeterde echter in dat jaar heel

wat, doordat de takken weer met meer naalden bezet werden
en de gestreepte dennenrups zich weinig of niet meer ver-

toonde, dank zij de werkzaamheid van spreeuwen, sluipwespen

en andere natuurlijke vijanden.

In Februari 1921 werden weer vangboomen gelegd als maat-

regel tegen den dennenscheerder, en in Mei werden de bosschen

nog eens weer gezuiverd van doode en erg kwijnende stammen,
welke echter toen niet veel meer werden aangetroffen. Tegelijk

met de vangboomen werden deze andere gevelde stammen weg-
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gehaald, en in September 1921 kon worden vastgesteld, dat de

dennenscheerder zich dat jaar hoegenaamd niet meer vertoonde.

De naaldvorming bleek, in weerwil van de groote droogte, weer

geheel normaal. Doordat op sommige plekken vele boompjes

moesten worden geveld, was daar natuurlijk nog geen sluiting

van de kronen verkregen. Vooral in de goed groeiende gedeelten

van het bosch zal men in volgende jaren niet veel meer van de

gevolgen der rupsenplaag kunnen bemerken.

In de eerste en de tweede aflevering van den 26sten jaargang

van dit Tijdschrift (1920) heb ik eene uitvoerige beschrijving van

de gestreepte dennenrups en van de door deze teweeggebrachte

schade gegeven, naar aanleiding van de sterke vermeerdering

dezer rups in 1918 en 1919. In dit artikel heb ik er reeds op ge-

wezen, dat een dennenbosch, dat door de gestreepte dennenrups

is kaalgevreten, verreweg niet altijd ten doode is opgeschreven,

zooals men vroeger meende ; vooral is de kans op herstel zeer

groot wanneer men te doen heeft met een krachtig groeiend

bosch, en wanneer na de plaag alle maatregelen worden genomen
om de vermeerdering van den dennenscheerder te voorkomen.

,,Jammer dat niet uit alle streken van ons land zulke betrekke-

lijk gunstige mededeelingen omtrent den stand der dennen-

bosschen na de vreterij van 1919 konden worden gedaan als

uit Ede, Op vele plaatsen moesten groote oppervlakten dennen-

bosch geveld worden," zoo schrijft de Redactie van het ,,Tijd-

schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij" in eene noot aan

het slot van het artikel van den heer Staf.

72. Onderzoekingen omtrent den dennenscheerder (Hyle-

sinus = Myelophilus piniperda). In ,,Meddelunden fran Statens

Skogsforsoksanstalt", Haft 18. Nr. 1, uitgegeven te Stockholm,

levert Ivar Tragardh eene vrij uitvoerige verhandeling, be-

vattende onderzoekingen omtrent den grooten (of gewonen)

dennenscheerder, welk insekt ook in ons land zeer algemeen

voorkomt, en in vele dennenbosschen groote schade te weeg

brengt. Ik meen, dat de kennis van den dennenscheerder en van

zijn leefwijze. wat de hoofdzaken betreft, zoo algemeen ver-

breid is, dat ik het niet noodig acht, daarover uit te weiden.

Zoo noodig, verwijs ik hiervoor naar een door het Staatsbosch-

beheer uitgegeven geschriftje.

Hoe algemeen echter de dennenscheerder in ons land en in

een zeer groot gedeelte van Europa voorkomt, zoo bestaan er

nog vele punten omtrent de leefwijze van dit kevertje en om-
trent de daardoor teweeg gebrachte schade, waarover nadere

onderzoekingen hoog noodig zijn. Ivar Tragardh heeft ge-
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tracht, verschillende punten tot nadere oplossing te brengen. Ik

deel zeer in 't kort de resultaten van zijne onderzoekingen mede,
maar moet op den voorgrond stellen, dat deze iiiteraard betrek-

king hebben op het optreden van den dennenscheerder in Zweden

;

en dat dus niet alles wat de schrijver meedeelt, ook in andere

landen, bijv. in Nederland, zal opgaan.

Wat betreft het aantal generaties per jaar heeft Tragardh
door opzettelijke proefnemingen vastgesteld, dat er in 't alge

mean slechts eene generatie per jaar van den grooten dennen-
scheerder voorkomt, althans in Zweden; dat er wel is waar van
dit insekt onder zekere, nog niet nader bekende omstandigheden
eene tweede tot verdere ontwikkeling geschikte generatie kan
voorkomen, maar dat deze tweede generatie zoo zelden optreedt

en uit zoo weinige exemplaren bestaat, dat zij voor de praktijk

van den boschbouw van geene beteekenis is.

De tijd van het te voorschijn komen van de jonge kevers,

die zich dan in de scheuten inboren. valt in Zuidelijk en Midden
Zweden tot op 64° N.B. in het laatst van Mei en 't begin

van Juni.

De aantasting van de kroon door de pas uitgelcomen dennen-

scheerders, die zich in de jonge scheuten inboren, is wel is waar voor

de aangetaste boomen volstrekt niet zonder belang; maar zij wordt

in hoofdzaak indirect van groote beteekenis, wanneer zij oorzaak

wordt van een kwijnen der boomen, waardoor de stammen geschikt

worden voor het zich inboren der kevers met het oog op het graven

van broedgangen.

Vergeleken met de naaldenetende insekten, doet de dennen-
scheerder een uiterst groot aantal naalden mislukken. Wanneer
een enkel voorjarig dennelot door dit insekt wordt uitgehold,

dan sterven meestal ook al de jonge scheuten af, welke op den

top van zoo'n lot gezeten zijn; en daarmee zijn niet minder
dan 600 paren naalden gemoeid.

Blijvendeuitgevreten twijgjes in leven, dan zijn de naalden

der jonge scheuten nauwelijks van die der niet aangetaste

twijgjes te onderscheiden ; zij blijven echter iets korter.

Blijven de uitgeholde twijgen aan den boom zitten, dan ver-

drogen zij dikwijls; zulke verdrogende en verdroogde scheuten

worden dikwijls door Anobitim-larven aangetast.

Is het lot zoo krachtig, dat de buitenste houtmantel niet

bij de uitholling door den dennenscheerder vernield wordt,

dan ontstaat er weer wondhout binnen de uitgevreten holte;

de aangetaste plaats zwelt op, en de scheuten blijven in

leven. Deze jonge scheuten echter, die zich het aange-

taste maar in leven gebleven lot vormen, blijven kort en
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hare naalden ook; maar de in liet daarop volgende jaar ont-

staande scheuten zijn weer geheel normaal.

In de literatuur wordt algemeen aangegeven, dat de jonge

kevers, nadat zij uit de stammen te voorschijn zijn gekomen, zich in

Juli en Augustus in de scheuten van het laatste jaar gaan inboren.

Maar reeds jaren geleden hebben verschillende schrijvers, o.a.

Altum, er op gewezen, dat reeds in Juni twijgjes door dennen-

scheerders worden aangeboord. Dit komt, volgens Tragardh,
in Zweden algemeen voor. Deze vreterij geschiedt, volgens den

Zweedschen onderzoeker, door de oude kevers, nadat zij het

eierleggen onder de schors van omgewaaide en verzwakte boomen
hebben ten einde gebracht. Bij het eierleggen hebben de kevers

veel stof en kracht verloren; zij gaan zich dan opnieuw voeden

om weer in staat te zijn een nieuw legsel eieren te vormen. Die

vreterij door de oude kevers, welke overwinterden en reeds een-

maal eieren gelegd hebben, noemt Tragardh ,,Regeneratie-

vreterij". Maar niettegenstaande die ,,regeneratie-vreterij" in

Zweden zeer vaak wordt waargenomen, worden toch maar zelden

een tweede maal in 't zelfde jaar eieren gelegd. Hoe dat komt,

is voorshands niet te zeggen. Het zou kunnen zijn, dat de kevers,

die na het eierleggen zich door vreterij hebben hersteld, eerst in

't daarop volgende jaar eieren legden, wat echter niet waarschijn-

lijk lijkt. Het zou ook kunnen zijn, dat de sterfte onder dezekevers,

ten gevolge van nog onbekende oorzaken, zoo groot was, dat

van een tweede legsel niet veel terecht komt. Eindelijk zou dit

laatste ook kunnen worden veroorzaakt door de omstandigheid,

dat er in Juni bijkans geen boomen zijn, geschikt om er moeder-

gangen onder de schors te graven en daarin eieren te leggen*

De laatste veronderstelling acht Tragardh de meest waarschijn-

lijke. Immers in Juni zijn alle boomen, die geveld zijn of door

den wind zijn neergelegd, reeds aangetast hetzij door het eerste

legsel van dennenscheerders, hetzij door de larven van andere

schorskevers of van Pissodes-soorten of van boktorren. Maar toch

kunnen er op stam staande boomen zijn, die tengevolge van de eene

of andere oorzaak geschikt kunnen wezen voor de geregenereerde

dennenscheerders om onder de schors ervan eieren te leggen.

Het zou dus van de aan- of afwezigheid van zulke geschikte

broedplaatsen afhangen, of er nog wat van het tweede legsel

terecht komt of niet. Tragardh haalt verschillende feiten aan,

die voor deze veronderstelling een steun schijnen op te leveren.

De ,,regeneratie-vreterij" van den dennenscheerder schijnt dus

het middel te zijn om de gelegenheden om eieren te leggen, die er

in den nazomer nog mochten bestaan, te benutten.

[Jitvoerig bespreekt Tragardh vervolgens de7i invloed van



het uithoUen door de kevers van de een- en tweejarige scheuten op
den vorm der kroon ahni.ede de schade, die daardoor kan worden
veroorzaakt ; — de beschadiging der stanimen door het vrete7i van

moeder- en larvengaiigen onder de schors: — de beteekenis der over-

winteringsvreterij; — het verbreidingsvermogen van de kevers van

uit de broedplaatsen, — en nog vele andere belangrijke zaken.

Het zou te veel plaats vorderen, hier de belangrijke onderzoe-

kingen van Tragardh uitvoerig te refereeren. Het werk is 80

bladzijden groot en voorzien van 26 tekstfiguren. —

73. Hagedissen als vruchteneters. Onder den titel ,,Eidechsen

als Fruchtfresser" komt in ,,Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten"

Jahrgang 1923, Heft 3 u. 4, biz. 105 een artikeltje over dit

onderwerp voor van Dr. L. Lindinger te Hamburg, waaruit

blijkt dat althans op Teneriffe en de andere Canarische eilanden

de hagedissen Lacerta galloti, L. dugesi en L. simonyi druiven,

tomaten en bananenvruchten eten. Zooals bekend is, zijn de

hagedissen als regel vleeschetende dieren, die voornamelijk

kevers, vliegen, krekels en andere insekten eten, niaar zich ook
met vleesch van zoogdieren en vogels laten voeden. Bij het

groote aantal, waarin de hagedissen op de Canarische eilanden

voorkomen, kunnen deze aan de tomatenteelt zeer belangrijke

schade toebrengen. Wei worden de vruchten zelden geheel door
hen opgevreten, maar er worden er vele aawgevreten, zoodat
zij onverkoopbaar of althans onverzendbaar worden. Hoewel
de hagedissen vele druiven aantasten, doen zij aan deze niet

zooveel schade als aan de tomaten, daar de druiven als zoodanig

geen uitvoerartikel van de Canarische eilanden zijn en er voor

de wijnbereiding nog altijd genoeg overblijven. Bananenvruchten
kunnen door de hagedissen alleen worden aangevreten, als zij

op den grond liggen; de aan de wijnstokken zittende druiven

kunnen zij wel bereiken, daar de takken van de wijnstokken,

die druiventrossen dragen, op de Canarische eilanden dicht naar

den grond worden gebogen, om de druiven te beschermen tegen

de nachtelijke uitstraling. Kunnen de hagedissen gekookte rijst

bemachtigen, dan eten zij dit ook zeer gaarne.

Wat LiNDiNGER meedeelt, zoowel uit eigen ervaring als uit

de bestaande literatuur, heeft alles betrekking op de Canarische

eilanden. Het zou de moeite waard zijn, er eens op te letten of

onze inlandsche hagedissen ook soms vruchten eten. Mocht zulks

hetgeval zijn, dan zullen ze hier te lande toch wel weinig of geen

schade teweegbrengen, daar vruchten zooals druiven, kruis- en

aalbessen, frambozen, aardbeien, zelden of nooit worden geteeld

op die droge, zandige gronden, waar hoofdzakelijk bij ons de
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hagedissen leven. Misschien eten zij daar wel eens vruchten van
wilde aardbeiplanten, braam- en boschbessen; maar daardoor
worden de diertjes niet noemenswaard schadelijk.

74. „Ontijdige knolvorming bij vroege aardappels." Zoo luidt

de titel van een onderzoek, gepubliceerd door S. J. Wellensiek
in de .,Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool", deel 27,

nr. 3 (1923). In de jaren 1919 en 1922 kwamen in verschillende

streken van ons land de vroege aardappelen niet of zeer slecht

op, hetgeen gepaard ging met de vorming van eenige nieuwe
knolletjes direct op of zeer nabij den ouden knol. Dit verschijnsel,

dat thans vrij algemeen wordt aangeduid met den naam ,,onder-

zeeers", is reeds veel vroeger opgetreden. maar in genoemde jaren

kwam bet in zulke hevige mate voor, dat geheele velden, bepoot
met vroege aardappelen, moesten worden omgeploegd.
De vroege aardappelsoorten, in 't bijzonder de ,,Schotsche

muis", beginnen reeds tijdens de bewaring van het pootgoed
spruiten te vormen, die eene dusdanige ontwikkeling krijgen,

dat ze — in den regel omtrent Kerstmis — moeten worden
weggenomen, omdat het dan nog te vroeg is voor het uitpoten.

Nu wordt in het voorjaar vroegtijdige ontwikkeling, die in de
vroege aardappelteelt vereischte is, bevorderd door het uit-

poten van knollen met spruiten. Daarom laat men de poters

voor de tweede maal spruiten vormen, waarna men ze uitpoot.

— Dat met het ,,afspruiten" en het daarna opnieuw laten sprui-

ten der poters belangrijke storingen in het leven van den knol

gepaard kunnen gaan, ligt voor de hand, wijl de normale ont-

wikkeling van den knol, waarbij de eenmaal gevormde spruiten

tot Stengels doorgroeien, niet kan plaats hebben. Het blijktdan

ook uit de onderzoekingen van den heer Wellensiek, dat de

vorming van ,,onderzeeers" het gevolg is van eene storing in

de normale levensprocessen van den aardappelknol, waarop de

hoeveelheid atmospherische neerslag gedurende de laatste groei-

periode, de temperatuur tijdens de bewaring, alsmede de tem-
peratuur na het uitpoten, mogelijk nog andere factoren, van
invloed zijn.

Het ontstaan van ,,onderzeeers" komt hierop neer, dat de

spruiten, in plaats van boven de bodemoppervlakte bebladerde

Stengels te vormen, reeds onder den grond of in hun geheel of

alleen aan hunnen top tot knolletjes opzwellen. Soms ook zwellen

de onderaardsche zijtakken der spruiten op deze wijze op tot

knollen. Bovenaardsche bebladerde Stengels ontstaan dan of

in 't geheel niet of eerst laat. Het aantal der nieuw gevormde
knolletjes varieert van een tot zeven of meer; hunne grootte
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loopt uiteen van die van eene erwt tot die van eenen kleinen

normalen aardappel. — Te Andijk moet het verschijnsel reeds

honderd jaar geleden bekend zijn geweest. In 1912, 1915, 1917,

1919 en 1922 kwamen onderzeeers in verschillende streken van
ons land tamelijk veel voor. Sommige jaren wordt het verschijn-

sel in 't geheel niet aangetroffen ; andere jaren is het nog al

algemeen. Soms worden op een veld slechts enkele onderzeeers

waargenomen, soms komen 50—100% onderzeeers voor, zoodat

het veld moet worden omgeploegd. Dit laatste kwam vooral

in de jaren 1919 en 1922 voor, bepaaldelijk bij vroege aardappel-

rassen, het meest bij Schotsche muizen. Bij late rassen is het

ontstaan van onderzeeers niet onbekend, maar het veroorzaakt

bij deze geene belangrijke schade. —
Omtrent de vermoedelijke oorzaak van het ontstaan der onder-

zeeers werden en door practici en door geleerden de meest ver-

schillende meeningen geopperd; een rationeelonderzoeknaar deze

oorzaak werd echter tot dusver nog niet ingesteld. J. G. Hazeloop
nam tot twee maal toe volkomen normale ontwikkeling van de

aardappelplant waar bij uitgepote knollen, die van onderzeeers

afkomstig waren. Ook anderen kwamen tot het resultaat, dat de

ziekte niet erfelijk is. Dat het verschijnsel van parasitairen aard
zou zijn, wordt door niemand beweerd; ik zelf kon indertijd ook
geen parasiet bij de onderzeeers ontdekken, noch bij den moeder-
knol, noch bij de dochterknolletjes.

De onderzoekingen van Wbllensiek, die bijkans uitsluitend

met Schotsche muizen werkte, leidde tot het resultaat, dat de
neiging voor onderzeeervorming gevonden wordt bij de aard-

appelknollen, die bij hoogere temperaturen zijn bewaard, wan-
neer ze met spruiten worden gepoot. De temperatuur na het

uitpoten speelt alleen een secundaire rol, in dezen zin dat bij

lagere temperaturen het verschijnsel schadelijker wordt dan bij

hoogere temperaturen, omdat bij deze laatste de plant meesten-

tijds normaal doorgroeit, al of niet na voorafgegane ontijdige

knolvorming.

Nu brengt het bewaren bij hoogere temperatuur mee, dat bij

het afspruiten veel stof verloren gaat, omdat bij hoogere tempe-
raturen de spruiten zich veel sneller ontwikkelen dan bij lagere.

Er schijnt dus een toestand in den knol te ontstaan, die hem
verhindert normaal verder te groeien en waarbij de strekking

van de spruit wordt vervangen door eene verdikking. In Wellen-
siek's bewaarproef maakte het geen verschil of meerdere keeren

betrekkelijk weinig stof bij het afspruiten werd weggenomen dan
wel weinig keeren veel stof. VoUedig uitsluitsel in dezen gaven

echter zijne proeven niet, doordat, ten gevolge van technische
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moeilijkheden.. de bewaring langer moest worden voortgezet
dan wenschelijk ware geweest.

. Het is dus waarschijnlijk, dat in de praktijk onderzeeers ont-

staan nadat bij het afspruiten veel materiaal is verloren gegaan.
Dit nu kan geschieden, wanneer de bewaartemperatuur vrij

hoog is, maar ook wanneer door vroeg rijpen de knollen betrekke-
lijk vroeg beginnen te spruiten. Dit laatste kan het geval zijn,

wanneer gedurende de periode, voorafgaande aan het rooien

der peters voor het volgende jaar, het weer droog is, waardoor
geen verdere groei meer plaats grijpt, maar een vroeg rijpen

intreedt, dat tot vroege spruitvorming leidt.

Het is frappant, dat onderzeeers zijn opgetreden in jaren nadat
het in den vorigen zomer in de eerste helft van Juli of in het
laatst van Juni en "t begin van Juli zeer droog weer was, waarop
dan een warme maand October volgde, waarna meestal een
koude winter kwam, die verwarmen van de bewaarruimte zal

hebben noodig gemaakt, waarbij daar de temperatuur allicht

te hoog steeg.

De temperatuur is in de onderzeeerjaren na het uitpoten altijd

laag geweest; ook dit schijnt op het ontstaan van onderzeeers

van invloed te zijn.

Ik heb alleen de conclusies, waartoe de heer Wellensiek
komt, meegedeeld; eene nadere bespreking van zijne proeven
zou te veel plaats vorderen. De schrijver eindigt met de bespre-

king van de kultuurmaatregelen ter voorkoming; dit gedeelte

geef ik hier woordelijk weer:

,,De resultaten van de beschreven experimenten geven aan-

wijzigingen, dat in de kultuur van vroege aardappelen ontijdige

knolvorming dan kan optreden, wanneer tengevolge van droogte

in de laatste groeiperiode de poters vroeg rijpen, hetgeen voert

tot vroegtijdige spruitvorming. Bij het afspruiten wordt dan veel

stof weggenomen,- waardoor neiging tot ontijdige knolvorming
schijnt te ontstaan. Dit wordt nog versterkt door bewaring bij

hooge temperatuur.

,,Is de temperatuur na het uitpoten van tot onderzeeer-

vorming neigende knollen laag, dan worden deze gevormd; zich

normaal ontwikkelende spruiten treden niet of eerst na zeer

langen tijd op, wanneer de temperatuur hooger is geworden. Bij

hoogere temperatuur bestaat de neiging van de plant om zich, al

of niet na ontijdige knolvorming, normaal boven den grond te ont-

wikkelen. Er zijn verder waarnemingen en proeven verricht, die

het waarschijnlijk maken, dat onderzeeervorming niet optreedt,

wanneer de poters zonder spruiten worden geplant, zelfs al zijn

de overige omstandigheden gunstig voor ontijdige knolvorming.
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jjWanneer deze wijze van voorstelling bij het verdere onder-

zoek bevestigd wordt, dan liggen eenige kultuurmaatregelen

voor de hand, die de onderzeeervorming kunnen voorkomen.
,,Men zou gedurende het laatste deel der groeiperiode kunst-

matig de vochtigheid van den grond, waarop de poters worden
geteeld, kunnen verhoogen door gieten, wanneer er weinig regen

valt. In de thans toch al niet loonende aardappelkultuur is deze

maatregel praktisch niet toe te passen. Wei kan getracht worden
een hoogen grondwaterstand te verkrijgen, vooral daar, waar
de kultuur in polders wordt gedreven; lage grondwaterstand
gedurende het begin van den groei zal sterke wortelontwikkeling

bevorderen, hetgeen bij latere droogte den planten ten goede
zal komen.

,,0f de tijd van rooien invloed heeft, kan uit de voorhanden
gegevens in 't algemeen nog niet worden gezegd. Wei zal het

aanbevelenswaardig zijn om snel te rooien, wanneer na eene

regenrijke periode eenige achtereenvolgende droge dagen op het

einde van den groei volgen.

,,Eene zoo kotl mogelijke bewaring is gewenscht. Deze immers
houdt te snelle spruiting tegen en doet de knollen hard blijven. ^)

Verwarming op eene of andere wijze van de bewaarruimte moet
worden vermeden, tenzij er kans op vorst bestaat. Dan nog moet
men er voor waken, dat de temperatuur slechts even boven het

vriespunt komt te liggen. Een goede luchtverversching moet aan-

wezig zijn, zoodat de bewaarruimte niet bedompt wordt. Een
dusdanig koele bewaring, dat afspruiten niet noodig is, zal

gunstig werken.

,,Bewaring in het voile licht, waardoor spruitvorming wordt
tegengehouden, moet m. i. gunstig werken. Nadere proeven hi :r-

omtrent ontbreken echter nog. Deze bewaarmethode wordt in

sommige strviken van Friesland gebruikt (warenhuizen). In

Schotland wordt voor de bewaring van pootgoed wel gebruik

gemaakt van schuren met een glazen dak, hetgeen ook in Holland

toepassing zou kunnen vinden.

,,Vroeg uitpoten moet worden vermeden.

,,Het zou verder waarschijnlijk wel gunstig zijn om de poters

zonder spruit te poten, doch een bezwaar hiertegen is, dat daar-

door de snelle ontwikkeling, die in de vroege aardappelenteelt

vereischte is, belemmerd wordt." —

75. Invoer van zieke tulpenbollen van uit Holland in Duiisch-

land. In het ,,Handelsblatt f iir den deutschen Gartenbau" (Bd.

^) Wellensiek nam proeven met de bewaring bij 1,5° C. resp. 6° C.

en bij 90 C. resp. IS" C.
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37, 1922, bl. 238—239) komt een artikel voor van M. Wax,
die op grond van eene dertigjarige ervaring betreffende het
forceeren van Hollandsche tulpenbollen, kort en goed beweert
dat alle ziekten der tulpen met de bollen uit Kederland in

Duitschland worden ingevoerd. Tegen deze uitspraak moet ik

protest aanteekenen. Mijne ervaring is dat de ziekte der kwade
piekken (veroorzaakt door Sclerotium Tuliparvm) niet met de
tulpenbollen lean worden verbreid, en wel om de eenvoudige
reden dat een door deze zwam aangetaste tulpebol in den grond
te spoedig vergaat om een leverbaren jongen bol te kunnen op-

leveren. Klebahn heeft in het ,,Handelsblatt fiir den deutschen
Gartenbau" (Band 37, 1922, bl. 221, 222) verklaard, dat de
Bofri/t is-ziekte niet alleen door het uitpoten van tulpenbollen

in een besmetten bodem of door het gebruik van besmetten mest
kan ontstaan, maar dat zij ook met besmette bollen kan worden
geimporteerd (wat zeer zeker juist is); dat het hem echter niet is

gebleken dat het laatste ook het geval zou zijn met de sklero-

tiumziekte ^ de ziekte der kwade piekken. Deze laatste ziekte is,

volgens mijne ervaring, altijd het gevolg van het gebruiken van
besmette aarde, mogelijk ook van het gebruiken van besmetten

mest. Het omvallen van de geforceerde tulpen is dikwijls een

gevolg van fouten, bij het forceeren begaan. —

76. Een proef met uspulun ter bestrijding van bladaaltjes.

Het bladaaltje {Aphelenchus olesistus Ritztma Bos) tast vele

potplanten aan, vooral die, welke in plantenkassen worden ge-

houden, o.a. vele varens en Begonia's; Chrysanthen worden
door eene nauwverwante soort aangetast. Deze aaltjes, die

inwendig in de bladeren leven, veroorzaken doode, donker-

bruine vlekken bij de aangetaste organen, die bij dunbladige

planten door de nerven scherp omgrensd zijn, bij meer dikbladige

planten zich in hare uitbreiding niet aan de nerven storen en zich

regelmatig vergrooten tot het geheele blad afgestorven is. Het
eerste is het geval bij vele varens, o.a. bij de in kassen veel ge-

kweekte Pteris-^oovten; het laatste bij Chrysanthemums en

Begonia's. Wanneer de planten door eene vochtige atmospheer

omgeven zijn, begeven de aaltjes zich dikwijls door de huid-

mondjes been van uit de stervende bladgedeelten en kruipen

over de bladeren en Stengels voort, om zich in een tot dusver

nog gezond bladgedeelte weer naar binnen te werken. Zoo kan

ook een zieke plant een vlak daarnaast staande gezonde plant

besmetten, wanneer hare bladeren die van de gezonde plant

aanraken. Het feit, dat de bladaaltjes zich soms buiten op de

planten bevinden, verklaart dat men deze parasieten ook met
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uitwendige middelen kan hestrijden, bijv. door eene kortstondige

indompeling in heet water. Dit nioet natuurlijk met groote

omzichtigheid geschieden, omdat men anders de bladeren zou
beschadigen. Daarom verdient het aanbeveling te zoeken naar
een ander uitwendig inwerkend bestrijdingsmiddel dan heet

water. C. Poser heeft in „Die Gartenwelt" (nr. 22, 3 Juni 1921)

eene proefneming met uspulun gepubliceerd. Deze werd ge-

nomen met eene soort van aard-orchideeen, nl. met Stenoglottis

longifolia. Een aantal van deze planten, die sedert 1912 in sterke

mate door bladaaltjes waren aangetast, werden in 1919 vier

malen, telkens met een tusschenpoos van vijf dagen, in eene
1 procentige uspulun-oplossing gedoopt en daarna van de be-

smette planten verwijderd gehouden. In het voorjaar 1920

werden deze planten, evenals de niet behandelde, verpot. De
met uspulun behandelde planten toonden weldra een zeer krach-

tigen groei en hadden een volkomen gezond voorkomen, terwijl

de niet behandelde planten vanaf het begin van Mei weer de
kenmerkende bruingevlekte bladeren vertoonden. —

77. Wolluizen aan de Douglasspar. Hierover handelt L. Lins-

BAUER in ,,Zeitschrift fiir Garten- und Obstbau". (le Folge,

ler Jahrgang, Weenen, 1920, bl. 56—57). Chermes Cooleyi Gil.,

eene uit Amerika afkomstige sparrenwolluis, wordt sedert 1913

in Engeland op Pseutosiiga Doiiglasii waargenomen en breidt

zich daar voortdurend uit. Zij tast zoowel de jonge boompjes
in de kweekerijen, als groote boomen aan, zelfs zulke, die 70 voet
hoog zijn. In Mei vertoonen zich de gevleugelde exemplaren, die

overgaan op Picea Sitkaensis; begin Juni gaan zij naar de Dou-
glasspar terug, aan welker naalden zij hare eieren leggen. De
larven overwinteren en de volwassen dieren leiden 't volgende
jaar weer dezelfde leefwijze. •

—

78. De larven van Thereva annulata schadelijk aan jonge

dennenboomen. De T/iereva-soorten zijn langgerekte roofvliegen,

die zich als volwassen insekten voeden met kleine insekten,

vooral met kleine vliegen, welke zij uitzuigen. De larven zijn

lang en dun en zeer beweeglijk. Zij leven in den grond van allerlei

afval van plantaardigen en dierlijkenoorsprongen ook in padde-

stoelen. Van schade, door deze dieren teweeggebracht, had men
tot dusver nooit gehoord. Nu heeft echter Lange in de ,,Forst-

liche Wochenschrift Silva, 1921, bl. 239 onder den titel ,,Ein

bisher unbekannter Pflanzenschulschadling" een geval beschre-

ven van aanzienlijke schade, veroorzaakt door de larven van
Thereva annulata. In 't voorjaar gingen van de in eene kweekerij
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verplante eenjarige grove dennen niet minder dan 70% dood;

de bruin geworden naalden hingen naar beneden. Het voorkomen
van de stervende en gestorven dennetjes boven den grond was
geheel gelijk aan het beeld, dat door engerlingen aangevreten

dennetjes vertoonen. In plaats van engerlingen vond echter

Lange massa's larven van Thereva annulata aan de wortels der

jonge dennen vretende. —

79. Over het leven van den graanloopkever (Za6rit5 5ri66it5). In

jjZeitsclirift fiir wissenschaftliche Insektenbiologie", Deel 17,

1922, bl. 134, komt een artikel over dit onderwerp voor van de

hand van Emil Baudys. Deze loopkeversoort (zie Ritzema
Bos en Schoevers, ,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", 4e druk, deel III, bl. 65—67) brengt in Oost- en

Zuid Europa en als larve en als volwassen kever groote schade

aan tarwe, rogge en gerst teweeg. De larven vreten reeds in den

herfst, maar vooral in 't voorjaar, aan de jonge graanplanten.

't Liefst tasten zij de plantjes in het hart aan; zij vreten de bla-

deren niet af, maar kneden ze met hare kaken, om ze daarna

uit te zuigen. Zoo blijven in hoofdzaak slschts de nerven over,

zoodat de bladeren een uitgerafeld voorkomen krijgen. De vol-

wassen kever kruipt tegen de halmen van de graanplanten

omhoog om de korrels uit de aren te vreten, terwijl deze korrels

nog in melkrijpen toestand verkeeren. In Westelijk Europa,

ook in Nederland, hoort men zelden van schade, door den graan-

loopkever en zijne larve teweeggebracht. Slechts eenmaal zag ik

hier te lande, en wel te Bennekom, op een avond de kevers op

vrij groote schaal aan 't werk. Een paar malen ontvingen wij uit

de provincie Groningen gerstplanten, waarvan wij vermoedden,

dat zij door de larven waren aangetast, maar zekerheid kon in

dezen niet worden verkregen. — Algemeen vindt men vermeld,

dat de volwassen graanloopkever slechts bij avond, en alleen

bij donker weer en betrokken lucht ook over dag, zijne schade

aanricht, maar bij gelegenheid van eene graanloopkeverplaag

in Bohemen zag Batjdys ook over dag en zeKs bij zonnig weer

de kevers aan 't werk. Bij de geringste trilling van denbodemlaat

hij zich dan vallen, maar kruipt spoedig weer tegen een halm

omhoog. —

J. Ritzema Bos.
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80. Solbar als middel tegen de Cladosporium-ziekte der

tomaten. In de ,,Deutsche Obst- und Gemiisezeitung" van 1 1 Mei
1923 komt de volgende mededeeling van Nicolaisen te Calbe

voor. De door de zwam Cladosporium fulvum teweeggebrachte

tomatenziekte kwam in 't voorjaar 1922 in bgzonder sterke

mate voor, vooral bij de soort Lucullus. Het scheen dat vier

ramen geheel zouden worden vernield. De ziekte viel er plot-

seling in, zoodat men aanvankelijk dacht, te doen te hebben
met brandvlekken. Daarvan kon echter geen sprake zijn, wijl

de andere planten van dezelfde soort, die op gelijke wijze

waren behandeld en op gelijke wijze onder glas aan de zon
waren blootgesteld, gezond en gaaf bleven. De planten schenen

geheel te zullen afsterven. Wij maakten eene Solbaroplos-

sing van 2 % gereed, en bespoten de zieke planten en de

aarde onder deze daarmee duchtig. Den volgenden dag was
het donker weer. Vier dagen na de bespuiting bleek ons dat

de tomatenplanten weer mooi doorgroeiden, en na 14 dagen
hadden zij de andere planten, die niet ziek waren geweest,

weer geheel ingehaald. Het resultaat van de bespuiting was
inderdaad schitterend. (Over de Cladosporium-ziekte der to-

maten zie men : T. A. C. Schoevers, „Ziekten en Beschadigingen
der Tomaten", in ,.Tijdschrift over Plantenziekten", jaargang

28, 1922, bl. 83. Deze ziekte wordt daar „bladziekte" ge"-

noemd; de practiei noemen haar vaak „meeldauw", hoewel
geheel ten onrechte, daar zij niet door eene meeJdauwzwam
wordt veroorzaakt, en ook geheel andere verschijnselen ver-

toont dan de meeldauwziekten).

81. De koolzaadgalmug {Cecidomyia = Dasyneura Brassicae

Winn.). Hetgeen tot dusver omtrent dit insekt bekend was, is
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te vinden in Ritzema Bos en Schoevers, „Ziekten en Beschadi-

gingen der Landbouwgewassen", 4e druk, deel V, bl. 136. Echter
vindt men in de ,,Mitteilungen der Biologischen Reichsanstalt",

Heft 21, 1921, bl. 208—217 van de hand van Speyer eenige nadere
niet onbelangrijke mededeelingen betreffende de levenswijze van
de koolzaadgalmug. Het aantal eieren, door een wijfje gelegd, is

groot en kan tot 170 stuks loopen. De volwassen mug heeft eene

lange, geelwitte legboor, die echter niet stevig genoeg is om er

gaten mee te boren in de vruchtbeginsels of de jonge hauwen
van het koolzaad. Zij moet dus gebruik maken van reeds voor-

handen gaatjes; inzonderheid gebruikt zij die, welke door kleine

snuitkevertjes van het geslacht Ceutorhynchus zijn aangebracht.

Met behulp van de legboor brengt zij dan hare eieren in deze

gaatjes; vele eieren worden door haar in een zoo'n gaatje afgezet.

Er leven dus altijd meer dan eene larve in een aangetaste hauw

;

vaak vindt men er ettelijke tientallen in; het grootste aantal

larven, dat Speyer in eene enkele hauw aantrof, bedroeg 140

stuks. Natuurlijk kan het voorkomen, dat in eene en dezelfde

hauw door verschillende galmugwijfjes eieren worden gelegd.

De larven zijn eerst doorzichtig, glashelder, later melkwit en

tenslotte geel. Zij zuigen aan de zich ontwikkelende zaden en

aan den binnenkant van den vruchtwand. De door de larven

bewoonde hauwen worden veel vroeger rijp en geel dan de

normale hauwen, waarvan zij overigens nauwlijks te onderschei-

den zijn. De zaden, aan welke de galmuglarven hebben gezogen,

komen niet tot volledige ontwikk.4ing; maar ook van de zaden,

die zich nog in de aangetaste hauw mochten ontwikkelen, komt
niet veel terecht, omdat de hauw, die abnormaal vroeg rijp wordt,

zich vroegtij dig opent, waardoor de nog tot volledige ontwikke-

ling gekomen zaden op den grond vallen. De larve heeft vier

weken voor hare ontwikkeling noodig. Als de aangetaste hauw
zich opent, vallen niet alleen de zaden, die tot on+wikkeling zijn

gekomen, op den grond, maar ook de alsdan volwassen geworden

larven, die in den bodem kruipen, eenigszins samenschrompelen

en een kokon spinnen, waarin zandkorreltjes vastkleven. Daar-

binnen gaat de larve tot verpopping over. Bij de opkweeking

binnenskamers komen de muggen gewoonlijk na StotlOdagen
uit, in enkele gevallen reeds binnen 5 dagen.

Gedurende den zomer komen zeker meerdere generaties na
elkaar tot ontwikkeling. Natuurlijk kunnen deze zich niet alle

in koolzaadhauwen ontwikkelen; maar de larven van de kool-

zaadgalmug kunnen in de hauwen van verschillende andere

Kruisbloemige planten leven, zooals in die van allerlei kool-

soorten, van koolrapen en van voorjaars- en najaarsknollen.
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van zwarte mosterd, zandherik, radijs en rammenas. Witte
mosterd wordt niet door de koolzaadgalmug aangetast.

Sommige jaien kan de schade, door dit insekt teweeggebracht,

vrij belangrijk zijn. Deze beschadiging is in verschillende streken

van ons land bekend onder den naam van ,,het verslag", hoewel

met dien naam ook wel de spikkelziekte wordt aangeduid.

De plaag is in haar optreden vrij grillig. Dat zit hem zeker ten

deele daarin, dat het eene jaar de snuittorren van het geslacht

Ceutorhynchus veel meer worden aangetroffen dan het andere,

maar zeker ten deele ook in het al of niet veel voorkomen van
parasieten; want de larven en poppen worden soms in sterke

mate aangetast door parasitaire zwammen en door verschillende

soorten van kleine sluipwespen.

Om eene sterke vermeerdering van de galmug te voorkomen,
tele men geen zomerkoolzaad op terreinen, die gelegen zijn dicht

bij perceelen, waar winterkoolzaad groeit, evenmin zwarte

mosterd. Tegen de teelt van witte mosterd op zulke plaatsen

is geen bezwaar, omdat dit gewas niet wordt aangetast.

82. Het mierkevertje (Clerus formicarius) valt niet alleen

schorskevers aan, maar ook snuittorren van het geslacht Phyl-

lobius. Het bijt het eerste borstlid met den kop af en vreethetin-

wendige van het aldus mishandelde kevertje uit. Dit consta-

teerde Leo Heyrovski in eene in de Tsjechische taal gedane
mededeeling, volgens een kort referaat daarvan in ,,Zeitschrift

fiir Pflanzenkrankheiten", deel XXXIII, Jaargang 1923, afleve-

ring 3 en 4, bl. 153. —

83. De dennenspanrups (Geometra piniaria) en haar parasieten.

In de „Naturwissenschaftliche Wochenschrift", Neue Folge,

deel 21, 1922, bl. 362—363 geeft H. E. Ziegler den hoofdinhoud
aan van twee in het Poolsch geschreven verhandelingen van
SiTKOWSKY. In de jaren van den grooten wereldoorlog kwam
beschadiging door dit insekt in de dennenbosschen rondom
Sandomierz (Polen) op groote schaal voor. In 1918 werden door

sluipwespen over de 72 procent van de poppen gedood, en wel

door Anomalon biguttatum Grav. 50 %, door Heterofelma

calcator Wesm. 12 %, door Ichneumo7i nigritarius Grav. 10 %.
Verder leefden nog in de spanrupspoppen in geringer aantal,

hier en daar, de volgende sluipwespen: Ichneumon pachymerus
Ratzeburg, Ichneumati rufipes Grav., Ichneumon pallidifrons Grav.,

Ichneumon albicinctus Grav. Ook werden de rupsen aangetast door

parasietvliegen : het meest door Lydella nigripes Fall., rainder

door Carcelia excisa Fall. De made van de parasietvlieg bevindt
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zich in het 7e tot 9e segment der rups. In 1916 waren slechts

weinige rupsen door parasietvliegmaden bewoond, in 1917

eerst 25 %, maar in September van dat jaar reeds 60 %. De
vermeerdering van parasietvliegen werd echter weer tot staan

gebracht door eene zeer kleine sluipwesp, Mesochorus politus

Grav., die hare eieren legde in de vliegmaden binnen het lichaam

der rups. Ook eene polyederziekte tastte de dennenspanrupsen

aan, die met de sluipwespen meewerkte tot de beeindiging der

plaag. (Over de polyederziekten zie o.a. ,,Tijdschriftover Planten-

ziekten", 26e jaargang, 1920, bl. 92—96. Terloops zij hierbij

nog opgemerkt, dat volgens latere onderzoekingen de oorzaak der

polyederziekten van rupsen in Chlamydozoen schijnt te moeten
worden gezocht.). —

In ,,Centralblatt fiir das gesammte Forstwesen", Weenen,
1921, Jaarg. 47, bl. 198—213 komt eene verhandeling voor over

de dennenspanrupsplaag, die 1915— 1917 in Galicie heerschte,

en wel van de hand van M. Steinee. Ook deze schrijver houdt

zich hoofdzakelijk bezig met de door hem in de spanrups aan-

getroffen parasieten. De plaag eindigde in 1917 zonder toedoen

van den mensch; de parasieten maakten er een einde aan. Ten
slotte waren 80 % van de rupsen geparasiteerd. Ook hier s^Deelde

Anomalon biguttatum Grav. de belangrijkste rol; en de schrijver

heeft uitvoerige onderzoekingen naar deze sluipwesp ingesteld.

De aangetaste rupsen zien er tot in Juni normaal uit; dan
worden zij langzamerhand eenigszins hard. De volwassen sluip-

wesp verlaat de rups aan het kopeinde. Het wijfje kan blijkbaar

geen onderscheid ontdekken tusschen gezonde en geparasiteerde

rupsen. Het aantal mannetjes en wijfjes, dat uit de rupsen te

voorschijn komt, is ongeveer gelijk. De wijfjes sterven gewoon-

lijk in Augustus; maar er blijven toch nog exemplaren den

winter over; men ziet ze het volgende jaar nog wel in Mei vliegen.

Binnenshuis kwamen de wespen op 10 Juli uit. Steiner telde

90 eieren in elken eierstok, maar veronderstelt dat er nog meer
worden gevormd. De embryonale ontwikkeling duurt 8 tot 10

dagen. Steiner beschrijft nauwkeurig de verschillende opeen-

volgende larven-stadien. De pop is slank van vorm en citroengeel

van kleur; de poptoestand duurt 2 a 3 weken. Voor de ont-

wikkeling van dezen parasiet is gelijkmatige, groote vochtigheid

noodzakelijk. — Als verdere parasitische insekten kweekte

Steiner uit de dennenspanners : Heteroplema calcator Wesm.,

Ichneumonnigritarius Grav., Lydella nigripes Fall, en Parexoristes

rutila Rdi. In den winter 1916—'17 waren 27 % van de pop-

pen aangetast door eene parasitaire zwam, nl. door Bofrytis

Bassiana.
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84. Bijdrage tot de kennis van de aardrups Agrotis segetum.

Fr. Rambousek en Fr. Stanak hebben in ,,ZemedeJsky

archiv", uitgegeven te Praag, jaargang 1920, bl. 24—34 een

artikel in de Tsjechische taal gepubliceerd, dat uitvoerig handelt

over het schadelijk optreden van Agrotis segetum in de Tsjecho-

slowaksche Republiek. Van dit artikel komt een uittreksel

voor in ,,Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten'", Bd. 33, Jaar-

gang 1923, bl. 146, 147, 't welk ik liier in 't kort weer-

geef. Allereerst wordt de schade, door de rupsen van Agrotis

segetum aan suikerbieten teweeggebracht, besproken. Deze
rupsen kunnen door hare vreterij zelfs den bebladerden kop
van de biet van den hals en wortel scheiden. Wanneer
zij zich in de biet invreten tot in de vaatbundels, dan gaat

de plant te gronde. Hooge temperatuur in t midden van den
zomer en in den herfst bevordert de werkzaamheid van het

insekt. In 1917 was de schade, op suikerbietvelden teweeg-

gebracht, grooter dan ooit : op 1 M^. oppervlakte vond men
300—400 rupsen. Eene rups vreet per dag 0.15—^0.2 gram ( ?)

plantenmateriaal. zoodat bij sterke aantasting in 10—30 dagen
alle planten kunnen zijn opgevreten.— Eenige aardappelsoorten

(Pojata, Up to date, Victoria, Vlockove) werden op groote

schaal aangetast : voor 60 tot 100 procent; andere bleven geheel

vrij (Topor, Bismarck, Marker, Bohm, Erfolg, Pallas Athene,

Zlocien, enz.). De soorten, welke door de aardrupsen worden
aangetast, zijn die, welksr knollen bestaan uit teere waterrijke

weefsels, waarvan de aciditeit van het celsap gering is. De aan-

getaste planten leveren knollen, die den winter niet best door-

komen. De aardrupsen mijden lichte en natte bodems envelden,

welke met zwavelzure ammoniak, chilisalpeter of kainiet

bemest zijn. Als voorbehoedmaatregelen worden genoemd:
flinke bemesting, flink eggen en roUen van de aangetaste akkers,

verwijdering van den akker van alle plantenresten, laatzaaien,

verwijdering van al het onkruid op en rondom de velden. Men
legge greppels aan van 10 tot 20 c.M. diepte, waarin mengeblusch-
te kalk met chloorkalk (10 %) brengt of terrosan (een praepa-

raat van eene Prager fabriek, dat ook bij het bestrijden van vele

andere schadelijke dieren wordt aangewend).— Bestrijdingsmid-

delen zijn : het wegzoeken van de rupsen, die men niet anders dan
levend aan de huisvogels moet geven, daar de doode exemplaren
vergiftige ontledingsprodukten bevatten. Zeer mooie resultaten

had men van het gebruik van verplaatsbare kippenhokken.
In Mei of September verdelge men de uilen met behulp van
vanglantaarns ; overigens vangt men daarmee hoofdzakelijk

mannetjes: slechts 20—30 % van de gevangen exemplaren zijn
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wijfjes. — Onder de natuurlijke vijanden van Agrotis segetum

vermelden Rambousek en Stanak vooreerst Tarichium mega-

spermum Cohn, eene zwam, die de rupsen op groote schaal

aantast en ze in massa's doet sterven, — verder de sluipwespen

Anomalon cerinops Grav. en Amblyteles vadatorius III., waarvan
men in eene rups slechts eene larve aantreft, en Macrocentrius

collaris sp., waarvan vele larven in eene rups leven, — ook
de vliegen Sarcophaga carnaria L., Pseudogonia hebes Fl.,

Phryna vulgaris Fl., Gonia divisa Meigen,— ten slotte padden,
kraaiachtige vogels, patrijzen, musschen, mollen en vleermuizen.

85. Levensgeschiedenis van de huismoeder of den hooivlinder

{Agrotis pronuba L.). De rups houdt zich overdag verscholen in

den grond, onder diclit op den bodem liggende groote bladeren,

onder afgevallen loof en ruigte, onder steenen, enz. Daar vindt

men haar gewoonlijk ineengerold. Zij vreet bij nacht aan de

bladeren van zeer verschillende planten, o.a. van zuring, Pri-

mula's, violieren, viboltjes, kool, knollen. Gillmer heeft in de

„Entomologische Zeitschrift", 36e jaargang, 1922, bl. 5—6 van
dit algemeen voorkomende insekt de tot dusver nog niet vol-

doend bekende leefwij ze meegedeeld. Men vindt de eerste generatie

der vlinders in Mei; de door deze gelegde eieren dus ook in Mei;

de rups in Juni tot begin Juli; de pop in Juli. De tweede generatie

van vlinders ziet men van het einde van ,luli tot in Augustus
vliegen. Deze leggen eieren, waaruit rupsen voortkomen, die

men ziet van einde Augustus tot October ; de pop vindt men van
October tot Mei van 't volgende jaar. Kegel is dat er twee
generaties per jaar voorkomen.
Wanneer de zomerwarmte zeer lang, tot in October en langer

voortduurt, kan er nog een derde generatie optreden. Uit de

poppen van de tweede generatie komen dan nog in October of

begin November de uilen te voorschijn, die ook nog eieren leggen,

weJke soms echter niet meer uitkomen; of doen zij dat wel, dan

gaan de jonge rupsen toch in elk geval door de koude dood.

86. De nonrups en hare polyederziekte. J. Komarek heeft

in de Tsjechische taal eene verhandeling over dit onderwerp

gepubliceerd, waarvan ik in ,, Zeitschrift fiir Pflanzenkrankhei-

ten", deel XXXIII, 1923 ,bl. 148 een referaat vond, dat ik hier

in hoofdzaken weergeef. Schrijver stelde in opdracht van den

Tsjechoslowakschen Minister van Landbouw een onderzoek in

naar aanleiding van de in Bohemen heerschende nonrupsenplaag.

Er werden proeven genomen omtrent het dooden van de rupsen

met blauwzuurgas en met chlorophosgenenanderegiftgassen, di
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in den oorlog werden gebruikt, maar daarmee werden geene

resultaten bereikt. Men wendde sterke lichtbronnen met reflec-

toren aan; daarmee werden vele vlinders gevangen, waarvan
echter 90 % mannetjes waren, terwijl de wijfjes intusschen

eieren legden. De natuur zelve deed echter de plaag ophouden,

want 40% van de rupsen werden door Tachinen (parasietvliegen)

geparasiteerd, en de polyederziekte trad in sterke mate onder

de nonrupsen op. De kiemen dezer ziekte (Chlamydozoen) treden

door de stigma's binnen en verbreiden zich in de tracheeen en

van daaruit in het bloed en de verdere weefsels met uitzondering

van die van het zenuwstelsel en van dendarmwand. Dezelaatst-

genoemde weefsels blijven tot korten tijd na den dood geheel vrij

van polj^eders. Het gelukte niet de Chlamydozoen kunstmatigin

reinkulturen te kweeken ; zoodat van eene kunstmatige infectie

van de in de bosschen levende nonrupsen geen sprake kon zijn.

KoMAREK beschreef nauwkeurigde veranderingen, die depolyeder

ziekte in het epithelium van het trcaheeenstelsel veroorzaakt. —

87. De Coloradokever in de Gironde. In de ,,Comptus rendus

des seances de I'Academie d'Agriculture de France", deel 8,

1922, bl. 705—^709 beschrijft J. Feytaud eene vermeerdering

van den Coloradokever in de Gironde in 1922. Midden Juni 1922

ontdekte men eene streek, waar op eene ojDpervlakte van 250

K.M.2 de Coloradokever tot vermeerdering was gekomen. Op
sommige plaatsen was het aardappelloof geheel afgevreten, zoo-

dat de insekten zich naar de nabijgelegen terreinen begaven.

Men bestreed de Coloradokevers met succes door bespuitingen

met Bordeauxsche pap, waar loodarsenaat was bijgevoegd.

88. De oorzaken van de infectie van aardappelknollen door de

zwam der aardappelziekte {Phytophihora injestaiis). Paul A.

Murphy heeft in ,,The Scientific Proceedings of the Royal Dublin

Society", deel 16, 1921, bl. 353-—368 eene verhandeling over dit

onderwerp geplaatst naar aanleiding van door hem in Oostelijk

Canada en in lerland ingestelde onderzoekingen.

Het is bekend, dat op eene laat in 't jaar intredende, niet zoo

heel hevige ziekte van het aardappelloof dikwijls eene hevigere

ziekte van de aardappelknollen volgt dan op eene hevige, snel

verloopende loofziekte. Zeer ernstig is de ziekte der knollen

meestal, wanneer men de aardappelplanten vroegtijdig heeft

bespoten, maar deze bespuiting niet heeft herhaald, waardoor
dus later in 't jaar het loof weer ziek kan worden. althans

onder daarvoor gunstige omstandigheden. De meeste knol-

infecties grijpen plaats gedurende den aardappeloogst, wanneer
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bij 't oogsten de knollen rechtstreeks met het zieke loof in aan-

raking komen. Daarentegen verbreidt zich de ziekte, zelfs op

vochtige bewaarplaatsen, zeer weinig, indien ooit, van knol

naar knol. De aarde, die besmet is met conidien, welke van het

zieke loof afvallen, blijft minstens 10 dagen lang, waarschijnlijk

nog langer, besmettelijk voor de versch geoogste aardappelen,

die ermee in aanraking komen. —

89. De aanwezigheid van overblijvend mycelium van Perono-

spora Schleideni Unger in geoogste boUen van uien en sjalotten.

Paul A. Murphy schrijft over dit onderwerp in ,,Nature",

deel 108, 1921. Hij vond het mycelium van deze zwam in aan-

getaste uien en sjalotten, ook gedurende den herfst en den

winter. Worden nu deze boUen weer uitgeplant, zooals bij de

sjalotten in 't vroege voorjaar geschiedt, dan verbreidt het

mycelium zich van uit de bollen in de bladeren, aan welke men
een tijd lang niets bijzonders waarneemt; later krijgen deze

bladeren gele toppen, die gaan verdrogen, en weldra komen, bij

daarvoor gunstig weer, de conidiendragers met de conidien

op de bladeren te voorschijn: eerst vlak beneden de gele blad-

toppen, later over de geheele oppervlakte van het blad, behalve

aan de jongste bladeren, die voorloopig vrij blijven van de ziekte.

De aangetaste geoogste sjalotten, die men 't volgende voorjaar

weer uitpoot, zijn dus dikwijls het uitgangspunt van de ziekte

in 't volgend jaar. — Geheel nieuw is dit laatstbedoelde feit niet;

ook mij was het bekend en ik maakte er reeds melding van in

deel II, le stuk van mijne ,,Ziekten en Beschadigingen der

Landbouwgewassen", derde druk (verschenen in 1915), bl. 116.

Ik schreef daar : ,,Als de bladeren door de ziekte zijn afgestorven,

zitten de oosporen geheel door de doode bladeren been verbreid

;

zoodat er, bij het uitpoten van sjalotten, kan? bestaat, dat zij

zich bevinden in de resten van het loof, die zich op den top

der poters bevinden. Men poot dus in dat geval de kiemen der

ziekte mee uit." — Er is echter toch een belangrijk verschil

tusschen hetgeen Murphy meedeelt (1921) en wat ik minstens

6 jaar vroeger waarnam. Ik vond n.l. in de doode gedeelten van

de bladeren, die zich op de sjalotten-poters bevonden, oosporen:

Murphy spreekt van 'perenneerend mycelium, gedurende den

winter aanwezig in de levende schubben der poters. —

J. RiTZEMA Bos.
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Langhout, W. A., IJzendoorn.
Laren, A. J, van, Hortulanus, Plantage Middenlaan 2, Am-

sterdam.
Leendertz Czn., J., Rijkstuinbouwconsulent, Utrecht,

Leenheer, C. A., Hoofd der School, Kuinre.
Leijenood, D., Hoofd v. d. Landbouwwintercursus, Holwerd.
Lek, H. A. A, van der, Zoomweg, Wageningen,
Leth; A. J. van, Tuinman, Leeuwen, in 't Maas en Waalsche,
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Leeuwenburgh. P., Landbouwer, Niimansdorp.
Libraire Industrielle, Eamlot freres et soeur, 25, Rue Gretrj^

Bruxelles.

Lier, J. L. B., Wittevrouwestraat, Utrecht.

Lindenbergh, P., Landbouwer, Wemeldinge.
Lodd?r Mz., David, Goedereede.
Lohnis, F. B., Oud-inspecteur v. d. Landbouw, Scheveningen.
Lovink, Dr. H. J., Burgemeester, Alphen a. d. Rijn.

Luyk Azn., Abr. van, Marisstraat 18, Baarn.
Lijftogt, G., Zevenhuizenscheweg 61, Apeldoorn.
Lijsten, R., Dir. Ned. Pomol. Ver., Amsterdamscheweg 59,

Arnhem.
Maarschalk, H., Nassauweg 4. Wageningen.
Mammimg, H. D., Landbouwer, Ruigezand (Gron.).

Mansholt, Dr. R. J., Westpolder (Gron.).

Mandele-v. Bosse, Mevr. H. van der, Esschenstraat 2, Rot-
terdam.

Maris, Jac. van, Helden (L.).

Matthes, Hans, Bijenhouder, ,,riuijtensteijn", Breukelen.

Markusse, W. P., Onderwijzer, "s Heer-Arendskerke.
Meerbeek & Co., Firma van, Bloemisten, Hillegom.

Meer, Mej. J. H. H. van der, Grintweg 799, Wageningen.
Meer, K. van der, Landbouwonderwijzer, Zuiderwoude.
Meulen, A. E. van der, Drachten.
Meijer, H. K., te de Waarden, Grijpskerk (Gr.).

Meyere, Prof. Dr. J. C. H. de, Sarphatistraat 76, Amsterdam.
Middelbaie Landbouwschool, Groningen.
Mol, M. J., Landbouwer, Wolphaartsdijk (Zeel.).

Moerland, C. Ph., Rijkstuinbouwconsulent, Boskoop.
Murman, G,, Landbouwer en steenbakker, Geldermalsen.

Mulders, L. L., Landbouwonderwijzer, Denekamp (O.).

Neeb, A. A., R. Landbouwconsulent, Valkenboschkade 334, Den
Haag.

Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem.
Ned. Mij. tot bev. van Vlasindustrie, Seer. : de hr. A. R. van Nes,

Rijsoord.

Nicola, J., Opzichter, Ter Apel.

Niemeijer, W., Haren bij Groningen.
Noordhuis, H., Wehe.
Noorman, J. K., Landbouwonderwijzer, Oosterwolde (Fr.).

Noort & Zonen, P. van, Boskoop.
Nijhoff Azn., J. J., Van Kinsbergenstraat 133, Den Haag.
Oortwijn Botjes, J., Oostwold (Old.).

Ommeren Ez., W. van, Ommeren bij Tiel.

Onrust, K., Controleur b. d. Pl.z.k. dienst, Oudenbosch.
Rijkslandbouwwinterschool, adres: de hr. J. L. M. Otten,

Meppel

.

Overeem, C. van, Slijkstraat 36, Weesp.
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Ver. V. Oud-leerlingen der R. L. W. S. te Zutphen, Seer. : de hr.

G. Pardijs, Eefde.

Peeters, Dr. L., S. J. St. Ignatius College, Hobbemakade, Am-
sterdam.

Lombarts, Pierre, Boomkweeker, Zundert (N.-B.).

Ploeg, A. van der, Hoofd Landbouwwintercursus, Hoofddorp.
Poeteren, N. van, Lawicksche Allee C89, Wageningen.
Polee, A. C. T., Landbouwonderwijzer, Oude Tonge (Z.-H.).

Poort, F. J. J., Fruitkweeker, Marconistraat 77, Den Haag.
Poppel, G. J. van, Landbouwer, Gilze.

Quanjer, Prof. Dr. H. M., Wageningen.
Raap, N.. Anna Paiilowna.

Rasing, A. G., Hoef 22b, Zevenaar.
Rauwenhorst, Ch., Tongeren (Geld.).

Ree, H. van, Hoofd der School, Aardswoud.
Reede, W., Tuinbaas Volkssanatoriiim, Hellendoorn.
Reitzel, C. A., Boghandel, Levestrasde 7, Kjobenhavn.
Reidsma, M., Onderwijzer, Firdgum (Fr.).

Reindersma, R., Onderwijzer. Appingedam.
Afd. Enkh. en Omstr. d. Ned. Mij. van Tuin- en Pl.-kunde, adr.

:

J. Rienderhoff, Noorder Boerevaart, Enkhuizen.
Rietsema, I., Dir. der R. K. Tuinbouwsch., Breda.
Risseeuw—-Van Cruyningen, Mevr. Wed. Iz., Zuidzande.
Ritzema Bos, Prof. Dr. J.. Bowlespark 3. Wageningen.
Roeffen, G., Markt 72, Uden.
Roeper, J. J., ,,Veen" op Texel.

Roes, Jan, Heerenweg, Heemstede.
Roosmalen, J. van, Tuinbouwambtenaar V. C. B., Spoorlaan

50, Tilburg.

Rossem, A. van, Agentuur en Commissieliandel, Ooltgensplaat.

Rossum, G. A. van, Speciale Rozen- en Vruchtb.cultuur, Naarden.
Ruiterman, K., Landbouwonderwijzer, Hauwert (N.-H.).

Ruiter, A. de, Onderwijzer, Sellingen.

Rulkens, Anton, Maasbracht.
Ruys, B., Zaadhandelaar, Dedemsvaart.
Rijken, J., Rochussenstraat 219 b, Rotterdam.
Rijkslandbouwwinterschool, Tiel.

Rijkslandbouwwinterschool, Amsterdamsche straatweg, Utrecht.

Rijkslandbouwproefstation, Wageningen.
Rijkstuinbouwwinterschool, Lisse.

Directeur der Rijkslandbouwwinterschool, Schagen.
Rijkslandbouwwinterschool, Hengelo (0.)-

Sanders, A., Onderwijzer, Blerick.

Sasburg, R., Hoofd der School, Benningbroek (bij Hoorn).
Schenk, Dr. G., Frans Halsstraat 12, Utrecht.
Schenk, P. J., Albert Grootlaan 6, Bussum.
Ver. V. Oud-leerl. v. d. Tuinbouwc. te Breezand, Secretaris:

de hr. C. Schilderman, Breezand, gem. Anna Paulowna.



10

Schoenmaker, F., Oosterhout bij Lent (G.).

Schoevers, T. A. C, Villapark, Wageningen.
Schouten, Arend.. Dorpsstraat 30, Oegstgeest.
Schoaten, J., Hoofd der School, Zoeterwoude (Zuidbuurt.).
Schraveri; H., Boomkweekei, Lottum.
Schuttevaer, A., Rijkstuinbouwconsulent, Zutphen.
Staatstuinboii-wschool, Vilvoorde (Belgie).

Steenhart, P. C, Hendrikhoeve, Helenaveen,
Senarclens de Grancy, G. Bar. de, Vucht.
Sevenster, A., Landbouwer, Wier bij Berlikum (Fr.).

Sirks, Dr. M. J., Wageningen.
Slikke, K. van der, Wolfaartsdijk (Zeel.).

Slogteren, Dr. E. van, Lisse.

Sluis, H. van der, Goutum.
Smeding, J. H., Boekhandel, 50 St. Jacobsmarkt, Antwerpen.
Smit, B., Hamelakkerlaan 5, Wageningen.
Snellen, E., Heijnsiuslaan 9, Amersfoort.
Snepvangers, F. W., Museumlaan 12, Buitenzorg (N.O.-I.).

Spierenburg, Mej. D., Villa Terr. ,,EigenWoning", Wageningen.
Sprengei, Prof. A. M., Hoogstraat, Wageningen.
Springer, Leonard A., Alexanderstraat 16, Haarlem.
Stieltjes, D., Leeraar R. L. W. S., Meppel.
Stijgeren, M. van, Contr. Plant. z.k. Dienst, 's-Graveland.
Landbouwvereeniging, Penningm. de hr, IJ. Sijbolts, Hornhuizen.
Swart, L., Ringdijk 471, Aalsmeer.
Teyler's Stichting, Haarlem.
The Superintendent of Publications, Princesstreet, Westmin-

ster, S. W. I.

The Imperial Mycologist Agricultural, Research Institute, Pusa
Bihar (India).

The Library Department of Agriculture, Washington D. C.

Thysse, Dr. Jac. P., Bloemendaal.
Thijssen, Th., Binderstraat K 12. Helmond.
Trappen, A. van, Groenendijk Hontenisse.
Treur, H. J., Stationsweg 16, Hoofddorp (Haarlemmerm.).
Troaw, G., Vruchtenkweeker, Huize ,,Lent", Lent (O.-B.).

Tromp, P. H., Leeraar Midd. Kol. Landbouwschool, Platvoet,

Deventer.
Tuin Jr., J. van, p. a. fam. Romijn, Steinlaan 24, Zeist.

Tutein Nolthenius G. E. H., Rentmeester van het Kroondomein,
Apeldoorn.

Uhlsnbeck, J. D., Frans Halslaan 68, Hilversum.
Vaarzon Morel, Mej. L., Dordrecht.
Vallen, Jean H., Kasteel ,,Hullenraedt", Swalmen.
Valeton, Dr. Th., Oegstgeesterlaan 21, Leiden.
Vanhove, Dr. D., Insp, v. d. Plantenziektenk. dienst, Rue van

Schoen 24, Ledeberg (Belgie).

Veen, F., Schoutenstraat 14, Hilversum.
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Verhoeven, W. B. L., Bergweg, Wageningen.
Verhoeven, J. L. M., Kasteel ,,Helmond", Helmond.
Veursclie Kweekerij, Veur (Z.-H.).

Vin, Th. J. de, Contr. b. d. Plantenz.k. Dienst, Elst (O.-B.).

Vis, C, Fruitplantage ,,De Dolfijn", Dirksland.
Vlist, P. V. d., Vleutenscheweg, Vleuten.
Visser, H., Beaulieustraat 3, Arnliem.
Vogel, J. F., Kon. Park 4, Het Loo bij Apeldoorn.
Vogelenzane. E., Rentmeester prov. landgoederen, Egmond a. d.

Hoef.
^

Volkersz. K., Rijkstuinbouwconsulent, Lisse.

Algem. Seer. Ver. v. Bloemb. cnltuur, p. a. den hr. H. S. Voors,
Plein 7, Haarlem.

Vos Jz., J., Zuid-Beierland (Tien gemeten).
Vranken, Dr. M. F., Arts, Weert (Limbiirg).

Vries, Prof. Hugo de, Lunteren.
Vries, P. de, Dir. der Rijkstuinbouwwinterscliool, Aalsmeer.
Vries-van Dishoeck, Mevr. A. F. C. de, Regentesselaan, Bussum.
Vruchte, A. J., Bloemist, Hilversum.
Waal, G. A. van de, Klaaswaal.
Wamsteker, H. E., Hoofdweg 454, Hoofddorp (Haarlemmerm.).
Wechel, H. A. te, Landbouwer, Hellendoorn.
Wellensiek. kS. J., Bowlespark 22, Wageningen.
Went, Prof. Dr. F. A. F. C, Utrecht.
Werff, H. M. v. d., Landbouwonderwijzer, Ambt-Ommen.
Wesseling, G., Boomkweeker, Keverdijkschepolder, Naarden.
Westbroek, P., Dir. der Gem.-plantsoenen, Den Haag.
Weijer, P., Inspecteiir V. B. B. 102, Borgercompagnie (Veendam).
Whetzel, Prof. Dr. H. H., Depart, of Plant Pathologv at Cornell

University, Ithaca N. Y. (U.S.A.).

Wiegersma, M., Leeraar R. H. B. S., Drachten.
Wiersma, K., Dir. der Rijkstuinbouwwinterschool, Laan van

Meerdervoort 430, Den Haag.
Wilke, J. F., Hortulanus der Diergaarde, Rotterdam.
Witteveen, G. J., Tuinbouwonderwijzer, Balkbrug, Avereest.

Woldendorp, J., Hoofddorp.
Woiiw, A. P. van de, Wilhelminastraat 92, Ginneken.
Wijngaarden, D. van, Spoorstraat 7, Bodegraven.
Wijnhoven, J., Onderwijzer, Venray.
Zanden, H. J. van der, St. Annaplein 4, Tilburg.

Zelders, H. D., Leeraar a. d. Rijkslandbouwwinterschool, Ka-
btanjelaan 11, Zutphen.

Zuiden, J. van, Paardekraalstraat 3 huis, Amsterdam.
Zwartendijk, Jac, Control, v. d. PJantenz.k. Dienst, Boskoop.
Zwijze Gzn., H., Gramsbergen (Overijsel).
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN
OP PLANTENZIEKTENKUNDIG GEBIED.

1. Aardappelschurft en hare bestrijding. De heer J. C. Dorst,
Consulent voor de Plantenveredeling van de Friesche Maatschap-
pij van Landbouw, schrijft mij het volgende

:

,,In het ,,Tijdschrift over Plantenziekten" van November
'23 komt onder nr. 66 een mededeeling voor over ,,Een onder-

zoek naar de gewone aardappelschurft en hare bestrijding".

Hierin komt de zinsnede voor: ,,0p gescheurde weiden en omge-
spitte gazons, waarop vervolgens aardappelen worden geteeld,

komt van belang geen schurft voor". Deze mededeeling is niet

in overeenstemming met de ervaringen in de praktijk. In 1917

en '18 zijn een groot aantal weilanden gescheurd en in Friesland

heeft men algemeen de ervaring opgedaan, dat aardappelen,

die hierop worden verbouwd, in sterke mate lijden aan schurft.

Zoowel de gewone schurft, als de diep-schurft komen voor. Het
is zelfs van dien aard, dat de kooplui, wanneer ze aardappelen
zien, die sterk zijn aangetast door schurft, vaak vragen of het

,,greideaardappelen" zijn (het Friesche woord ,,greide" =
weide). De praktijk is van meening, dat reeds het eerste jaar na
het scheuren, doch ook nog de daarop volgende i 6 a 10 jaar

(of langer), aardappelen in sterke mate worden aangetast. De
weilanden warenmeestalenkeletientallenjarenoud. De gronden,
die ik hier op het oog heb, zijn zwaardere of lichtere kleigronden.

Over andere grondsoorten staan mij niet voldoende gegevens
ter beschikking."

Ik acht het gewenscht, bovenstaande opmerking van den
heer Dorst hier op te nemen, en richt bij dezen ook tot andere
lezers van dit Tijdschrift, welke wel eens aardappelen hebben
geteeld op gescheurde weiden, het verzoek, hunne ervaringen
omtrent het optreden van schurft oj) zulk€ gronden mee te dee-

len. Millard is door nauwgezette proefnemingen tot zijne

conclusies gekomen, maar schijnt te veel te hebben gegenerali-

seerd. Uit de mededeelingen van den heer Dorst,waarmede
deze mij ten zeerste heeft verplicht, blijkt dat de aanwezigheid
van doode of stervende i^lantendeelen in den grond niet altijd

het optreden van schurft voorkomt, integendeel het soms
blijkt te verergeren. Er moeten dus omstandigheden zijn, die

op de gescheurde Friesche greidelanden het optreden van
schurft in de hand werken. Welke deze omstandigheden zijn,

ligt tot dusver nog in 't duister. Daarom is de mededeeling van
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de ervaringen in dezen. in verschillende streken van ons land en
op verschillende gronden opgedaan, van zeer veel belang. —

2. Invloed van de voorvrucht op slakkenvreterij aan winter-

gerst en wintertarwe. De heer J. Heidema, Directeur der Middel-

bare Landbouwschool te Groningen, schrijft mij liet volgende: ,,Het

is dit najaar in de provincie Groningen gebleken, dat de winter-

gerst en de wintertarwe, uitgezaaid na koolzaad als voorvrucht,

in veel sterker mate hebben geleden aan vreterij door slakken

dan die, welke worden verbouwd na karwij. Het koolzaad is

blijkbaar een veel beter gewas geweest voor de ontwikkeling en
voortplanting dezer dieren dan de karwij."

3. Over het voorkomen van Protozoen in planten, aangetast

door mozaiekziekte en verwante plantenziekten. Door het Agri-

cultural Experiment Station van Michigan (U. S.) werdin Decem-
ber 1922 een onderzoek van Ray Nelson over dit onderwerp
uitgegeven, dat mij toeschijnt, van liijzonder belang te kunnen
worden voor onze kennis van de mozaiekziekte van verschil-

lende gewassen, alsmede van de bladrolziekte der aardappelen

en verwante ziekten.

Van deze ziekten is men successievelijk vele belangrijke zaken
te weten gekomen; men weet o.a. dat zij van de eene plant naar
de andere kunnen worden overgebracht door insekten, naar het

schijnt, voornamelijk door bladluizen. Maar omtrent den aard
der smetstof weet men nog niets. Beyerinck heeft bij de moza-
iek-ziekte der tabak het eerst gesproken van een ,,contagium

vivum fluidum'" (een vloeibare levende smetstof). Velen denken
dat de oorzaak van de mozaiekziekte en van verwante ziekten

moet worden gezocht in bacterien, die te klein zijn om met de

tot dusver beschikbare hulpmiddelen te worden waargenomen
en klein genoeg om door de zeer kleine openingen van bacterie-

filters heen te trekken; het is tocli bekend, dat de smetstof van
mozaiekziekten door zulke filters kan heengaan. Het is echter

nog nooit gelukt, zulke uiterst kleine bacterien uit mozaiek-

zieke planten in reinkultuur te kweeken.
Het is bekend, dat er bij den mensch en de dieren verschil-

lende besmettelijke ziekten voorkomen, die veroorzaakt worden
door zeer laag georganiseerde diersoorten uit de hoofdafdee-

ling der Protozoen en dat men van een aantal dezer ziekten

weet, dat het ziekteveroorzakende organisme door insekten

van het eene Individ u op het andere kan worden overge-

bracht (de malaria door de malariamug of Anopheles). Waar-
schijnlijk heeft het feit, dat de mozaiekziekten van verschillende
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planten en de bladrolziekte der aardappelen door bladluizen

van de eene plant op de andere plant kunnen worden overge-

bracht, aanleiding gegeven aan Ray Nelson om te onder-

zoeken of er soms ook bij de genoemde plantenziekten, evenals

bijv. bij de malaria van den mensch, Protozoen in 't spel zouden
kunnen zijn.

Vele Protozoen zijn in hooge mate polymorph, dat wil zeggen:

zij komen in zeer verschillende vormen voor, soms ook in

dien van uiterst kleine lichaampjes. En nu vond Matz in 1919
in de cellen van geelstrepige suikerrietplanten, Kuntel in 1921

in die van mozaiekzieke mais en Palm in 1922 in die van moza-
iekzieke tabak vreemde, eigenaardige lichaampjes, en laatst-

genoemde onderzoeker heeft in Bulletin nr. 15 van het Deli-

proefstation te Medan zelfs de vraag gesteld of niet de mozaiek-

ziekte der tabak veroorzaakt wordt door een soort van Protozoen

(Chlamydozoen).

Ray Nelson ving zijne onderzoekingen aan in 1919, dus onaf-

hankelijk van de onderzoekingen der drie bovengenoemde
geleerden. Hij kon vaststellen dat in mozaiekzieke boonen-,

klaver- en tomatenplanten en in bladrolzieke aardappelplanten

bepaalde, tot de Protozoen behoorende organismen nooit ont-

breken, terwijl zij bij gezonde planten van deze soorten niet

worden aangetroffen. Men vindt deze organismen voornamelijk

in de zeefvaten en in het parenchym van het zeefgedeelte der

vaatbundels,

Het organisme, dat in mozaiekzieke boonen en klaver voor-

komt, is langwerpig van vorm en voorzien van twee zweep-

vormige trilharen; het is verwant aan Leptomonas, hoewel de

soorten van dit geslacht slechts een dergelijk trilhaar hebben.

De lengte varieert tusschen 18 en 5 mikrons, de breedte tusschen

0.3 en 3.9 mikrons.

De organismen, gevonden in mozaiekzieke tomatenplanten,

behooren tot de Trypanosomen of zijn daaraan althans zeer nauw
verwant. Men vindt ze alleen in zeefvaten ; zij verschillen van
6 tot 30 mikrons in lengte, terwijl de breedte varieert van 0.5 tot

6 mikrons.

In de zeefvaten van aardappelplanten, die aan de bladrolziekte

lijden, vond Nelson Protozoen, welke wel het allermeest aan

Trypanosomen verwant zijn. Zij treden gewoonlijk in nauwe ver-

binding met de celkernen, welke in de zeefvaten der voedster-

planten voorkomen. Men vindt exemplaten van minder dan
1 mikron breed, terwijl de lengte varieert tusschen 12 en

35 mikrons. Sommigen zijn zeer lang en lieen en weer gekron-

keld, zoodat zij eenigszins den vorm hebben van Spirochaeten.
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Deze organismen liggen steeds in een plat vlak, parallel aan de

Icngte-as van de eel, en konden alleen op lengtedoorsneden

worden waargenomen.
Het feit, dat deze Protozoen in de zeefvaten van planten, die

aan mozaiek- of verwante ziekten lijden, nooit ontbreken, terwijl

zij in gezonde planten van dezelfde soort nooit voorkomen,
maakt het op zijn minst waarschijnlijk dat zij de oorzaak dezer

ziekten zijn.

Bij deze opvatting is het zeer verklaarbaar, dat bladluizen

de ziekte van eene zieke plant op eene gezonde kunnen over-

brengen, evenals de malariamug, de tsetse-vlieg, sommige teken,

enz. bepaalde ziekten van menschen of dieren naar gezonde
individu's transporteeren. Het feit, dat de mozaiekziekte

van boonen op klaver kan overgaan, is in overeenstemming
met de omstandigheid dat bij de genoemde twee soorten van
gewassen, welke aan deze ziekte lijden, dezelfde soort van Proto-

zoen voorkomt. Het feit dat de mozaiekziekte van boonen niet

op tomaten kan overgaan, is in overeenstemming met de om-
standigheid, dat deze twee gewassen, als ze aan mozaiekziekte
lijden, ongelijke Protozoen bevatten.

Ray Nelson nam bij de Protozoen van mozaiekzieke boonen-
planten deeling waar. Deze Protozoen zijn langwerpig, vrij wel

spoelvormig en hebben aan het vooreinde en aan 't achtereinde

een zweepvormig trilhaar (flagellum). De deeling begint aan het

uiteinde van een dezer trilharen en zet zich van daar in over-

langsche richting voort tot het spoelvormigelichaam; vervolgens

zet zich deze overlangsche splitsing geleidelijk voort over het

lichaam van het Protozoon en eindelijk volgt de splitsing van
het tweede trilhaar.

Het lichaam van deze Protozoen is zeer veranderlijk van vorm,
en Ray Nelson vermoedt, dat vooral de zeer dunne vormen, die

minder dan 0.3 mikron dik zijn, zich door de openingen in de
filters zouden kunnen voortbewegen.

ScHAUDiNN (,,Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits-

amte", 20, 1904, bl. 387—439) heeft ook reeds de meening uit-

gesproken, dat sommige ontwikkelingsstadien van Trypanosomen
zich door bacteriefliters zouden kunnen voortbewegen.
Fry (,,The extrusion of granules by Trypanosoma" in ,,Pro-

ceedings Royal Society London (B), 84 (1911), bl. 79—80)

heeft aangetoond, dat Trypanosoma brucei kleine gedeelten van
zijn lichaam kan afsplitsen, die in het bloed van den hospes een

eigen beweging behouden; deze zouden zich allicht ook door

filters heen kunm n bcwegen. Ook zou het kunnen zijn dat som-
mige van deze organismen zich eigenlijk niet door de filterporen
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vooribewegen, maar dat zij er door heen groeien. Hier blijft

dus nog veel te onderzoekeD over.

In ieder geval verdienen de onderzoekingen en beschouwingen
van Ray Nelson, ofschoon zij nog een voorloopig karakter heb-

ben, toch ten zeerste de aandacht van hen, die zich met het

onderzoek van mozaiekziekten en verwante plantenziekten bezig

houden.

Ik acbt het goed, er hier op attent te maken, dat verschillende,

meest Fransche, geleerden (Lafont, Franca, Mesnil, Franchini)
Protozoen hebben aangetroffen in planten, behoorende tot de

familie der Euphorbiaceeen, der Asclepiadeeen en der Urticaceeen.

Deze bleken van eene aangetaste plant op niet aangetaste

planten te worden overgebracht door insekten met stekende

monddeelen, o.a. door Coreiden). —

4. Eene bladziekte bij de aardbeien in Ontario (Canada), ver-

oorzaakt bij Mollisia carliana. R. E. Stone heeft hierover in

,,Ph3^topathology"\ 11, (1921), nr. 4, bl. 202 en 203 eene mede-

deeling gedaan. De bedoelde ziekte, door hem genoemd ,,leaf

scorch or Mollisiose of the strawberry", is verbreid van Sarnia

in het Westelijk gedeelte van Zuidelijk Ontario tot Ottawa toe.

De bladeren vertoonen een verzengd en hier en daar een puistig

voorkomen, en alle bladeren der planten kunnen afsterven, zoo-

dat heele plekken in de aardbeivelden er uitzien, alsof zij afge-

brand waren. In den zomer vindt men op de doode gedeelten de

vruchten van de zwam Marsania poteJitillcte. Dit conidienvor-

mend stadium der zwam kan den winter overblijven op levende

en ten deele ook op geheel gestorven bladeren. op welke echter

ook de perithecien van Mollisia carliana worden gevonden. De
ascosporen van dezen voem der zwam kunnen gezonde aardbei-

bladeren infecteeren en bij deze de ,,leaf scorch" in 't aanzijn

roepen. Ook gelukte het Stone, na uitzaaiing van de ascosporen

op een voedingsbodem van agar met andere stoffen erin, eene

zwam tot ontwikkeling te brengen, die de conidienfructificatie

van Marsonia voortbrengt; en met de conidien van deze zwam
kon hij weer de gezonde bladeren van eene aardbeij^lant infec-

teeren en de typische ,,leaf scorch" doen optreden. Mollisia

carliana bleek dus de volkomen vorm van Marsonia })otentillae

te zijn. — Volgens Stone zijn op verre na niet alle aardbei-

soorten even vatbaar voor de ziekte. De bestrijding moet ge-

schieden door het verwijderen en vernietigen van de oude bla-

deren in den herfst en door het vroegtijdig besproeien in 't voor-

jaar met Bordeauxsche pap. —
J. Ritzema Bos.
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De teelt van aardappelen neemt in ons land eene belangrijke

plaats in door de veelzijdige beteekenis, die zij heeft voor de

volks- en veevoeding, alsmede voor de Industrie.

De wijze, waarop echter in vele streken, met name in onze

provincie, de teelt wordt verzorgd, staat nog in geenen deele op
het peil, dat wij mogen eischen.

Wei maken wij tegenover het buitenland een goed figuur,

o.a.metde hoogste gemiddelde opbrengst per H.A., maar daar-

mee mogen wij ons in ons dicht bevolkte landje niet tevreden

stellen. In het bijzonder in deze tijden is het zoowel in het belang

van het individu als van de massa, dat wij alle middelen aan-

wenden, om het uiterste uit den grond te halen.

De wetenschap en de praktijk in andere streken hebben ons

in de laatste jaren daarvoor weer verschillende nieuwe middelen
aan de hand gedaan.

Het komt er alleen maar op aan deze kennis zooveel mogelijk

te verspreiden. Zij is nog geenszins gemeen goed van de groote

massa.
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Een enkel voorbeeld moge dit verduidelijken.

Een zeer krachtig middel voor verbetering van de opbrengst

is het voortdurend gebruik van te velde goedgekeurd pootgoed.

Een vrij nauwkeurige schatting leert ons echter, dat in Noordelijk

Gelderland, waar rond 15.000 H.A. aardappelen worden ver-

bouwd, slecbts | %, boogstens 1 % dier oppervlakte met deugde-

lijk pootgoed wordt bepoot. De groote schare maakt er dus nog
zeer onvoldoende gebruik van.

Andere middelen, die tot verbetering kunnen leiden, zijn

nog minder bekend.

Ik heb daarom gemeend nuttig werk te kunnen verricbten

door op deze plaats nog eens weer de aandacht op het pootgoed-

vraagstuk te vestigen.

De belangrijkste vraag, die wij ons in de eerste plaats hebben
te stellen is:

Is het op de gewone wijze gewonnen eigen pootgoed inderdaad

zoo slecht, dat het loonend is en zelfs zeer voordeelig, dat ivij in deze

streken elk jaar opnieuw te velde goedgekeurd pootgoed gebruiken?

Het antwoord hierop wordt gegeven door de talrijke proeven,

die hiervoor in de laatste jaren in Noordelijk Gelderland zijn

genomen.
Jaar op jaar vinden wij verschillen in opbrengst, die de 20 %

overschrijden en dikwijls veel grooter zijn. Ik wil hier alleen in

herinnering brengen het zoo sprekende resultaat, verkregen in

het aardappeljaar 1922 met 24 daartoe door de Cooperatieve

Landbouwvereenigingen, leden van den B.A. G., genomen proeven.

Dit resultaat was dat het in de omgeving gewonnen pootgoed

van den Eigenheimer gemiddeld slechts ^/g opbracht van den
oogst van het te velde goedgekeurde. Voor de Roode Star was
dit cijfer 3/4.

Het verlies betreft dus niet enkele H.L., maar 100—150 H.L.

per H.A. gemiddeld.

Op 8 % der proefvelden bleef de opbrengst zelfs beneden 50 %.
En dit was mogelijk in een jaar, waarin wij meenden, dat

onze eigen poters reeds zulke buitengewone opbrengsten gaven.

Wat is dan de oorzaak, dat onze poters, die er toch zoo mooi uit-

zien, zoo minderwaardig zijn?

Het antwoord hierop is kort en bondig, dat zij inwendig de

verwekkers, waarschijnlijk bacterien, van allerlei besmettelijke

ziekten, bevatten, vooral van bladrol en mozaiek of topbont.

Van dergelijke poters is nooit weer een gezonde plant te

kweeken, 00k niet in verdere geslachten. Alle nakomelingen

bevatten onherroepelijk dezelfde smetstof en geven steeds weer

zieke planten.
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Welke schade veroorzaken dan deze zieTcten?

De schade van alles is in hoofdzaak terug te brengen tot de

storing, die zij in de gezonde bladontwikkeling veroorzaken.

Men bedenke toch, dat het groene levende blad van de plant

het eenige orgaan is, dat zetmeel kan maken en om de zetmeel-

productie is het bij den aardappel juist te doen.

Dit merkwaardige p' oces berust hierop, dat de groene kleur-

stof in het blad in staat is in het daglicht uit water, dat wordt
opgenomen door de wortels en uit koolzuurgas uit de lucht, dat

aan de onderzijde der bladeren doorhuidmondjes wordt ingezogen,

zetmeel te maken. Dit wordt in opgelosten vorm door de nerven,

bladstelen en Stengels vervoerd en in de toppen van onder-

grondsche Stengels opgehoopt, die daardoor dikker worden en

ons de zetmeelrijke knollen leveren.

Het eerst noodige voor het verkrijgen van een hooge knollen-

opbrengst is dus, dat wij zorgen voor een krachtig werkende
zetmeelfabriek, in casu een gezonde plant. Eerst in de tweede
plaats komt de goede voeding in den vorm van bemesting.

Wie dezen regel omkeert, berokkent zich zelf groote schade

en toch gebeurt dit nog zoo ontzettend veel.

Op hoeveel H.A. wordt nog jaarlijks een voile bemesting toege-

diend, terwijl men pootgoed gebruikt, waarvan zelfs onder de

gunstigste omstandigheden niet meer dan een halve of een derde

opbrengst is te verwachten.

De pacht, de kosten van bewerking en bemesting zijn berekend
op een vollen oogst, maar op meer dan de helft van de verbouwde
oppervlakte kan deze door de minderwaardigheid van het aange-

gewende pootgoed slechts ^/^—2/3 van een normalen oogst op-

leveren.

De tijden zijn er niet naar, dat de boer zich nog langer deze

,,weelde" kan veroorloven.

Een zeer hoog percentage der planten, die uit onze eigen

poters worden verkregen, lijdt aan mozaiek of topbont. Deze
ziekte brengt mee, dat de bladeren lets bont, gegolfd en kroes

worden en veel te klein blijven. De plant vangt daardoor veel

te weinig licht op en de zetmeelproductie daalt al heel spoedig

20 k 30 %. Dat bovendien eene plant met eene besmettelijke

ziekte 00k door inwendige oorzaken niet normaal kan produ-

ceeren is duidelijk.

Bij andere soorten aardappelen is het weer de bladrolziekte,

die tientallen procenten der planten vervormt tot steile armzalige

stumperds met gevouwen en opgerolde bladeren, die hoegenaamd
geen licht meer opvangen en wier afvoerkanalen voor het zet-

meel bovendien verschrompelen en afsterven, zoodat het ge-
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produceerde zetmeel in het blad moet blijven, waardoor dit

hard wordt en sterft, terwijl de knolgroei wordt beperkt tot

hoogstens eenig kriel en poters.

Soortgelijk gaat het met vele andere ziekten. Vrijwel alle

brengen storingen in den bladgroei en het gevolg is dus steeds

veel te weinig zetmeel en daardoor te weinig knollenopbrengst.

Alleen gezond pootgoed kan onder verder normale omstandig-

heden een goede opbrengst geven.

Wat is de oorzaak, dat de nabouw van te velde goedgekeurd

pootgoed in onze streken in een of hoogstens twee jaren reeds weer

minderwaardig is?

In onze kuststreken, in het bijzonder in Friesland, gelukt het,

zij het ook ten koste van groote opofferingen, soorten als Eigen-

heimers en Roode Star e.a. behoorlijk gezond te houden. Dit

gaat in onze streken, althans op den langen duur, waarschijnlijk

in het geheel niet.

De meest waarschijnlijke verklaring hiervan is het verschil

in klimaat, waardoor hier het aantal bladluizen veel talrijker

is dan in de kuststreken. Het schijnt toch, dat de bladluis de

hoofdschuldige is, die door sappen uit de bladeren te zuigen de

smetstoffen van allerlei ziekten van aangetaste naar gezonde

planten overbrengt. Eene afbeelding vindt u voor in den laatsten

Staring's Almanak.
Wij mogen dus aannemen, dat slechts enkele zieke planten per

H.A. in onze streken voldoende zijn, om door middel van een

leger van bladluizen in een zomer het geheele veld te besmetten,

zoodat men in den herfst van oogenschijnlijk gezonde planten

toch smetstof bevattende knoUen oogst en daaruit het volgend

jaar reeds een volkomen ziek gewas kweekt, dat zeker 20 %
minder opbrengt.

In het eene jaar is het aantal bladluizen misschien watgrooter

dan in een ander jaar en daardoor de achteruitgang van het gewas

ook wat verschillend, maar de talrijke hier genomen proeven

en verder de ruwe ervaringen in de praktijk wijzenmetzekerheid

uit, dat de achteruitgang snel verloopt en de verliezen groot zijn.

In Silvolde vond ik in 1921 bij Eigenheimers bij een jaar na-

bouw een achteruitgang van 35 %, in 1922 van 45 %.
Een proef van het Centraal Comite wees op eene toename van

het aantal zieken in een jaar in Friesland van slechts 3 %,
in onze streek van 98 %.
Hoe kunnen wij deze groote verliezen vermijden?

I. Het meest voor de hand liggend is, dat wij zorgen, dat in

onze gewassen geen zieke planten voorkomen, zoodat de blad-

luizen geen smetstof kunnen overbrengen.
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Men brengt dit in praktijk bij de selectie door gedurende den
geheelen groeitijd terstond alle zieke en verdachte planten te

verwijderen, zoodra deze worden waargenomen.
Dat is uitvoerbaar, zoolang de toename der ziekte slechts

enkele procenten bedraagt, zooals in Friesland. In onze streken

lijkt dat echter bijna onbegonnen werk, want laat men slechts

enkele planten staan, dan zorgen de vele bladluizen wel voor

eene volledige besmetting van het veld.

In Friesland is deze kans blijkbaar veel geringer.

In Silvolde vond ik b.v. zonder selectie in een jaar een terug-

gang van 45 % en met selectie was deze 36 % in 1922. In 1921

daalde de opbrengst zonder selectie 35 %, met selectie 18 %.
Verliezen van 35 % tot 45 % werden door selectie dus beperkt
tot 18 % en 36 %.

Wij wonnen dus wel 10 % ^20 % opbrengst, maar het werke-

lijke verlies bleef nog veel te groot.

Op meerdere bedrijven zijn in deze provincie nu proeven aan
den gang, om te trachten enkele planten onder de geringst

mogelijke kansen van besmetting afgezonderd in bietenvelden

gezond te houden en plant voor plant te vermeerderen.

Dit is z.g.n. stamselectie, het ziiiveren van velden is massa-

seleciie.

Zijn de kansen op blijvend succes met selectie in onze provincie

dus niet groot, tijdelijke voordeelen zijn er zonder twijfel steeds

mee te behalen en ik zou blij zijn, indien wij alle landbouwers
reeds zoover hadden, dat zij medewerkten om dit voordeel

binnen te halen.

Wij staan hiervan echter nog zeer ver verwijderd.

2, Het zal noodig zijn, dat nooit meer poters worderi gezocht uit

de rijen ofgestoken knollen, doch men moet alleen poters nemen
van de mooiste stoelen, daar deze in den regel de gezondste zijn.

Wanneer men ze uit de massa zoekt, ligt het voor de hand,

dat men in hoofdzaak knollen neemt van planten, die door be-

smettelijke ziekten slechts kleine knollen voortbrachten. Van
dergelijke knollen kan men slechts een volkomen ziek nageslacht

verwachten.

De eerste stap, die de groote schare van onze boeren dus dient

te doen, is voor goed te breken met grootvaders werkwijze,

om mooie potertjes van onbekende planten te zoeken.

Men dient in de eerste plaats te zorgen, dat men een behoorlijk

gezond gewas te velde heeft staan.

Bij het rooien worden dan de mooiste pollen, waaraan geen

kriel, maar een niet te groot aantal flink ontwikkelde knollen

voorkomen, ter zijde gelegd en hieruit het pootgoed gezocht.
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Men heeft dan eenige kans, dat men een behoorlijk gewas
krijgt en de zekerheid, dat het 10 ^ 20 % meer opbrengt, dan
wanneer men de oude methode volgt.

Wie er nog meer zorg aan wil besteden, zet reeds in den zomer
stokjes bij de mooiste en gezonde planten en behoudt hiervan

die met de mooiste opbrengsten als pootgoed.

3. De wetenschap der allerlaatste jaren en ook de ervaringen

in de praktijk leeren ons echter, dat de resultaten met poters

van oogenschijnlijk volkomen gezonde planten meermalen
tegenvallen, omdat niet zelden blijkt, dat de nabouw toch ziek is.

De verklaring hiervan is, dat een in vrijwel volgroeiden toe-

stand besmette gezonde plant dikwijls geen of nauwelijks waar-

neembare ziekteverschijnselen meer in het blad krijgt. Het is

dus zeer goed mogelijk, dat een in Augustus en September nog
gezond schijnende plant toch besmet is en dus ook poters levert,

die de smetstof bevatten en het volgend jaar noodzakelijk zieke

planten leveren.

De wetenschap wijst ons nu echter ook reeds weer den weg
om deze bij de selectie en het verzamelen van goed pootgoed

zoo hinderlijke onzekerheid zoo veel mogelijk te ondervangen.

Het is n.l. gebleken, dat de smetstof zich in de plant slechts

langzaam verplaatst. Wordt dus vandaag een blad van een

gezonde plant door een bladluis besmet, dan duurt het eenige

dagen, wellicht enkele weken, voordat ook de ondergronds ge-

legen knollen de smetstof bevatten.

Hieruit volgt, dat men in dien tusschentijd van oogenschijnlijk

gezonde, maar toch reeds besmette planten. nog gezonde knollen

kan oogsten. Men moet dan echter niet het rooien tot de rijpheid

uitstellen, maar juist het verband tusschen plant en knol zoo

vroeg mogelijk verbreken Men rooit de planten dus groen, zoodra

er behoorlijke poters aan zitten, hetgeen in normale jaren voor de

late soorten ongeveer op 1 Augustus het geval is. Men bewaart

deze onrijpe knollen voorloopig op eene droge plaats in het

licht, zoodat ze wat indrogen en groen worden en daarna kunnen
zij met de rijp geoogste worden ingekuild.

De eerste resultaten met groen gerooide poters zijn in ons land

in 1923 verkregen en deze zijn zeer gunstig. Dr. Oortwijn Botjes

vond in den nabouw van op 1 Augustus 1922 groen gerooide

Eigenheimers 7 % mozaiekzieke planten, terwijl de op 1 Septemb.

gerooide 29 % zieken gaven. In Limburg op 6 Augustus 1922

gerooide Industrie gaf een volkomen gezonden nabouw, terwijl

oogenschijnlijk even gezonde, maar op 15 September gerooide

planten nabouw gaven met 90 % zieken. Ook in Zuid-Holland

verkreeg men gunstige resultaten.
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Verdere proeven over meerdere jaren zuUen de werkelijke

waarde van het groen rooien moeten bevestigen en nauwkeuriger

bepalen.

Het wil mij echter voorkomen, dat wij verstandig doen actief

aan deze proeven deel te nemen en niet meerdere jaren te wachten
op de resultaten van anderen.

Ik durf dit des te meer aan te raden, omdat liet niets kost

en men er niets bij kan verliezen, terwijl er goede redenen zijn,

om aan te nemen, dat men er in het algemeen gunstige resultaten

van mag verwachten.

Het komt mij voor, dat deze vondst vooral voor onze streken

van groote waarde zal kunnen zijn, omdat, zooals ik aantoonde,

zelfs een praktisch geheel gezond gewas hier in een zomer geheel

besmet kan worden, zoodat laat gerooid pootgoed zelfs van
mooie stammen tocli dikwijls besmet blijkt te zijn.

Het moet nu echter mogelijk zijn van onze geheel besmette,

hoewel oogenschijnlijk gezonde velden in het begin van Augustus
poters van de mooiste planten te oogsten, die dan grootendeels

nog gezond zuUen blijken te zijn.

Wellicht is het dan mogelijk den nabouw van een goed veld

aardappelen ook in deze streken nog een of enkele jaren behoor-

lijk gezond te houden.

Laten velen er aan meewerken, dan hebben wij in korten tijd

vele ervaringen.

Het parool wordt nu dus

:

Rooit ten deele omstreeks 1 Austugus uiv pootgoed van de mooiste

stammen met volkometi gezond blad.

4. Tenslotte zal blijken, dat ook op deze wijze behandeld, onze

aardappelen hier meer of minder snel degenereeren, zoodat men
nu en dan weer zal moeten beginnen met te velde goedgekeurd

pootgoed.

Voorloopig zal men naar mijne overtuiging het voordeeligst

blijven werken, door elk jaar opnieuw te velde goedgekeurd

pootgoed te nemen.
Daarnaast kan men dan op meer of minder uitgebreide schaal

jDroeven nemen met groen gerooid pootgoed van mooie zelf

verbouwde stammen.

Ik ben thans gekomen tot de vraag

:

Wat kunnen de Afdeelingen der Geldersch-Overijsehche Maat-

schappij van Landbouw en andere plaatselijk iverkende landbouw-

vereenigingen doen, om de aardappelteelt, die hier thans nog met

zoo groote onnoodige verliezen wordt gedreven, te verbeteren ?

Het antwoord hierop kan eenvoudig luiden, dat zij moeten
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meewerken, om de vele en waardevolle nieuwe inzicliten, die

hierover in de laatste jaren zijn ontstaan, in ruimen kring te

verbreiden.

Hiervoor is in de eerste plaats noodig, dat de landbouwers
de meest gevaarlijke ziekten leeren herkennen. Daarvoor zijn

zoo nuttig en leerzaam demonstraties te velde onder deskundige
leiding. Ik hield er in den laatsten tijd nog 9 voor Afdeelingen,

welke door ongeveer 250 personen werden bezocht, een zeer

bevredigend resultaat, wanneer men bedenkt, dat de meeste
samenvielen met de drukke werkzaamheden van den hooi- en
vooral roggeoogst.

In de tweede plaats is noodig, dat alien zich bewust worden,
hoe ontzettend groot de schade is, die door deze ziekten wordt
veroorzaakt.

Daarvoor zijn zoo nuttig de talrijke eenvoudige proefvelden,

die vele Afdeelingen van den B. A. G. nu gedurende twee jaren

exploiteeren naar door mij gegeven voorschriften.

Gedurende den gebeelen groei zijn de verschillen voor iedereen

sprekend en bij het rooien blijkt de opbrengst van de eigen

poters gemiddeld 25—35 % lager te zijn dan die van de goed-
gekeurde.

Er kan uit deze proefvelden nog veel meer gehaald worden
door er eenige keeren excursies been te organiseeren.

Ik zou willen, dat in elke buurtschap een dergelijk proef-

veld lag.

Daarom wek ik ook alle afdeelingen van de Geldersch-Overijsel-

scbe Maatschappij van Landbouw op, om geregeld zoo'n proef-

veld te exploiteeren. Ik meen toch, dat dit meer op den weg ligt

van u dan van den B. A. G. De geringe kosten kunnen geen
bezwaar zijn.

Ik zou echter nog verder willen gaan.

Er zijn vooral nog zooveel boeren, die naar geen proefveld

omkijken en op geen demonstratie of excursie verschijnen. Wij
moeten deze bereiken door de aardappelen voor hunne voeten
te planten; dan moeten zij er naar kijken, indien zij er niet over

willen vallen. Het geheim hiervoor is, dat wij de aardappelen
bij hen op het bedrijf uitpoten.

Dit lijkt mij zeer goed uitvoerbaar. Indien elke Afdeeling voor
dit doel eens tien gulden beschikbaar stelt en daarvoor eens

2 H.L. B.-poters van een te velde goedgekeurd gewas koopt,

dan heeft zij minstens 3000 knollen. Laat ieder lid nu eens 15

Jcnollen ontvangen, om naast de zijne uit te poten en met verzoek de
opbrengst eens te vergelijken met die van 15 gemiddelde planten

uit zijn eigen gewas, dan kunnen op deze wijze 200leden in eenige
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jaren worden overtuigd, dat de verschillen zeer groot zijn en

veel grooter dan het verschil in kosten voor eigen en aan-

gekocht pootgoed. Het is reclame van de goede soort.

In de derde plaats is noodig de menschen ervan te overtuigen

dat de ergste ziekten zeer besmettelijk zijn en dat men van

een zieke plant nooit een gezonden nakomeling kan kweeken.
Dit is heel eenvoudig te demonstreeren. Men zet in den zomer

een stokje bij een bladrolzieke plant en bewaart na het oogsten

de knollen apart in een zakje. Het volgend jaar poot men deze

op een rij en zal zien, dat alle nakomelingen de ziekte hebben
en niets opbrengen. Hetzelfde doet men met een mozaiekzieke

en een Rhizoctoniazieke plant.

Elke boer kan dit zelf doen, zoodra hij de ziekten kan her-

kennen. De Afdeeling zou hierbij leiding kunnen geven.

Zoodra men inziet, dat eene zieke plant steeds weer zieke

nakomelingen geeft, zal men overtuigd zijn, dat men alleen poters

van uitgezochte gezonde planten mag nemen en dat men deze

dan nog groen moet rooien, om de grootste zekerheid voor het

welslagen te bereiken.

De Afdeelingen zouden dit kunnen aanmoedigen door eev-

voudige ivedstrijden met kleine prijzen te organiseeren.

Ik stel mij voor, dat de Cooperatieve Landbouwvereeniging
eene partij pootgoed van een bepaalden verbouwer ontvangt en

dat alle leden daarvan betrekken. Zij beschikken dan alle over

hetzelfde materiaal.

De wedstrijd moet dus dan ten doel hebben om na te gaan,

wie door het groen rooien van de mooiste pollen hiervan een

volgend jaar het beste gewas kweekt.

Voor dit alles is eenige leiding noodig van menschen, die

behoorlijk met de aardappelziekten op de hoogte zijn. Deze
zijn tegenwoordig in elke Afdeeling onder de jongeren wel te

vinden.

Uit deze dient eene kleine Aardappelcommissie van bij v. 3

personen met de noodige ambitie, om het aan te pakken, te

worden gevormd.
Deze Commissie zou de door mij ontwikkelde punten nader

kunnen organiseeren en daarmee zou zij ongetwijfeld zeer nuttig

werk verrichten.

Wanneer op deze wijze de aardappeloogst in Noord-Gelder-

land eens in een paar jaar met 10 % was verhoogd, wat als

zoodanig nog een bescheiden begin is, zou dit voor 15000 H.A.

toch een meeropbrengst van J millioen H.L. of 3500 10-tons

waggons beteekenen met eene geschatte waarde van 1 a 2

millioen gulden.
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Ik geef u in overweging deze aangelegenheid op uwe winter-

vergaderingen eens in bespreking te brengen en er op de een of

andere wijze eene oplossing aan te geven. De zaak is het alleszins

waard. —

DE PULVERISATEUR ,.IDEAL ' VAN LOUIS BLANC
TE LAUSANNE.

Veel gebruik wordt er in onzen Nederlandschen landbouw en
vooral ook in onzen tuinbouw gemaakt van pulverisateurs ; dat

zijn toestellen, met behulp van welke men de planten met be-

paalde vloeistoffen bespuit, die moeten dienen, om de parasi-

Fig. 1

tische zwammen of de schadelijke diertjes te dooden. welke
deze planten ziek maken of beschadigen.

Het aantal soorten van pulverisateurs, die er in den handel te

krijgen zijn, is groot; en het is moeilijk te zeggen, welke saort

de meeste aanbeveling verdient : de eene wint het soms in een

opzicht, de andere in een ander opzicht.

Wanneer ik hier in "t bijzonder de aandacht vestig op de

l^ulverisateurs van Louis Blanc te Lausanne, dan is dit niet

om deze aan te bevelen boven alle andere pulverisateurs, die

hier te lande veel worden gebruikt. Ik lieb geene vergelijkende

proeven met de aan 't hoofd van dit artikeltje genoemde en

andere soorten van pulverisateurs genomen, en in de laatste jaren,

sedert mijn pensioneering. heb ik geenerlei ervaring meer op-

gedaan omtrent het gebruik van welke soort van pulverisateurs

dan ook. Ik heb slechts eenmaal de toestellen van Louis Blanc
gezien en heb van den heer Ingenieur F. G. Kouveld inlichtin-
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gen daaromtrent ontvangen; verder heb ik er 't een en ander
over gelezen. o.a. in liet „Bulletin officiel du Bureau Industriel

Suisse"; no. 7, Juli 1923, en vernam ik dat zij o.a. op de groote
tuinbouwtentoonstelling van de Nederl. Maatschappij van
Tuinbouw- en Plantkunde 1923 te Amsterdam zijn bekroond en
dat zij daar zeer de aandacht trokken.

Ik ben dus veel te weinig met de x>ulverisateurs van Louis
Blanc bekend om tusschen deze en andere pulverisateurs een
vergelijking te maken. Maar toch meen ik niet te mogen nalaten,

op de eerstgenoemde toestellen hier de aandacht te vestigen,

omdat zij blijken uit te munten:
le. door eene bijzonder fijne verdeeling van de te verspuiten

vloeistof, waardoor deze de bespoten planten geheel en gelijk-

matig overdekt, zoodat er ook niet de kleinste plekjes over-

blijver, welke niet van de bedoelde vloeistof ontvangen;
2e. door groote zuinigheid in het verbruik van de te versproeien

vloeistof;

3e. door de gemakkelijkheid, met welke men ermee zoowel de
onderzijde als de bovenzijde der bladeren kan bespuiten;

4e. door de betrekkelijk geringe inspanning, die het kost,. er

mee te werken.
De verstuiving is zeer fijn, zoodat een Liter vloeistof, waarmee

het reservoir van het in fig. 1 afgebeelde toestel gevuld is, in

bonderd keeren in uiterst fijn verdeelden toestand over de plan-

ten wordt verspoten. Bij zoo fijne verstuiving blijft er zelfs geen
plekje van de bladeren over, dat niet wordt bevochtigd.

Hetzelfde toestel kan zoodanig worden gebruikt, dat men er

een volkomen verstoven straal mee voortbrengt (fig. 2) of een
langen straal zonder verstuiving (fig. 3) of wel een langen straal

met verstuiving aan het uiteinde (fig. 4).

Bijzonder praktisch voor 't gebruik in kassen of in kleine tui-

nen lijkt mij het toestel, afgebeeld in fig. 1 : het is verkrijgbaar

in verschillende maten, n.l. met een reservoir van i Liter, van
1 Liter of van 2 Liter inhoud. Rugpulversisateurs zijn verkrijg-

baar van een inhoud van 12 Liter. De toestellen worden geleverd

in rood koper, geel koper of nikkel, natuurlijk met gebruiks-

aanwijzing. Voor het bespuiten van liooge boomen zijn verleng-

stukken verkrijgbaar.

Het komt mij voor, dat de pulverisateurs van Louis Blanc
inderdaad verschillende voordeelen bezitten boven onderschei-

den andere dergelijke sproeitoestellen. Of zij in ieder opzicht,

zoowel met het oog op hunne praktische bruikbaarheid en doel-

matigheid, als op hunne duurzaamheid en hunnen prijs de voor-

keur boven de hier 't meest in zwang zijnde pulverisateurs ver-
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dienen, kan ik niet zeggen; maar er is alle aanleiding, om heu,

die een nieuwen pulverisateur willen aankoopen, ten zeerste

aan te raden, alvorens dit te doen, inlichtingen te vragen aan
het Ingenieursbureau Ch. R. Kouveld, Heerengracht No 562

te Amsterdam, Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland en

Kolonien van Louis Blanc te Lausanne.

J. RiTZEMA Bos.

BOEKBESPREKING.

^Report of the mterriational conference of 'phyto-

pathology and economic entomology'', Holland, 1923;

published by the Comtnittee of management; Editor

T. A. C. ScHOEVERS, Secretary of the Committee.

Sedert 1890, toen een aantal plantenziektenkundigen uit de

meest verschillende landen het internationaal land- en bosch-

bouwkundig congres te Weenen bezoclit en tot de vorming van
eene internationale phytopathologischecommissie werdbesloteu,

zijn herhaaldelijk internationale bijeenkomsten van phytopatho-

logen gehouden, bij gelegenheid van land-, tuin- of bosch-

bouw-congressen, van landbouwtentoonstellingen en van een

internationaal congres van pathologen. In 1913 vergaderde te

Rome in 't gebouw van het Institut international d'Agriculture

voor 't eerst eene internationale Commissie van phytopatho-
logen, terwijl in het volgende jaar van 25 Februari tot 4 Maart
in hetzelfde gebouw eene phytopathologische conferentie ge-

houden werd van de Regeeringsafgevaardigden van 31 ver-

schillende landen, waarvan 20 Europeesche en 11 niet Euro-

peesche. Hoofddoel van deze laatste conferentie was: te komen
tot eene internationale conventie in zake het tegengaan van de

verbreiding van plantenziekten en van dieren, schadelijk voor

de plantenteelt. De grondslagen daarvoor werden dan ook gelegd,

en het stond vrij wel vast, dat in 't vervolg geregeld internatio-

nale conferenties van phytopathologen zouden plaatsgrijpen.

Toen brak, nadat in 't voorjaar 1914 de grondslagen voor eene

internationale samenwerking op phytopathologisch gebied waren
gelegd, in den zomer van datzelfde jaar de wereldoorlog uit, die

bijkans overal het chauvinisme en het hypernationalisme op den
troon bracht. Natuurlijk kwam verder niets meer van internatio-

nale phytopathologen-congressen, noch van eenige Internatio-

nale regeling op plantenziektenkundig gebied. Eerst in 1920

en daarna in 1922 kon de onvermoeide voorvechter van
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internationale samenwerking op phytopathologisch gebied

Jakob Eriksson, in de vergaderingen van het Institut inter-

national d'Agriculture te Rome deze samenwerking weer ter

sprake brengen. Aan zoodanige samenwerking bestond inder-

daad groote behoefte. Dit bleek toen zich in Nederland eene

commissie had gevormd cm te trachten, eene conferentie bijeen

te roepen van hen, die zich in de meest verschillende landen
der wereld bezig houden met de studie van de leer van de ziekten

en beschadigingen der planten en met de middelen ter wering,

voorkoming en bestrijding daarvan. Er kwamen, behalve een
30-tal Nederlanders, een 65-tal deelnemers uit andere landen
van Europa, Amerika, Azie en Australie de conferentie bezoeken,

die van 24 tot 30 Juni 1923 duurde. De deelnemers kwamen op
Zondag 24 Juni 's avonds bijeen te Wageningen, waar op Maan-
dag en Dinsdag 25 en 26 Juni vergaderingen werden gehouden.

Op Woensdag en Donderdag 27 en 28 Juni werd door een ge-

deelte der deelnemers een bezoek gebracht aan het Rijksland-

bouwproefstation te Groningen en aan de inrichting voor aard-

appelselectie te Oostwold; terwijl een ander gedeelte der deel-

nemers verschillende tuinbouwcentra (Boskoop, Aalsmeer, het

bloembollendistrikt en den Langendijk) bezocht. Op verschillende

van deze plaatsen werden demonstraties gehouden en mede-
deelingen gedaan. Op Donderdagavond kwamen de beide sec ties

der conferentie te Amsterdam weer samen. Op Vrijdag 29 en

Zaterdag 30 Juni werden vergaderingen gehouden te Baarn.

Zaterdagmiddag 12 uur werd de conferentie gesloten. Daarna
begaven zich de leden naar Den Haag voor eene receptie bij

Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
terwijl vele leden en hunne dames zich 's avonds teScheveningen

aan een diner vereenigden, Een aantal van de aanwezigen be-

zocht nog op Maandag 1 Juli het Westland om kultures in

Gogenschouw te nemen, die daar worden gedreven. Het spreekt

van zelf, dat aergens werd verzuimd, te toonen, op welkewijze

hier te lande wordt te werk gegaan om de ziekten en plagen onzer

land- en tuinbouwgewassen te voorkomen en zoo noodig te

bestrijden.

Ik geloof gerust te mogen zeggen, dat de conferentie een groot

succes is geweest.

Het Verslag van deze internationale conferentie, dat ik hier

wensch aan te kondigen, is samengesteld door den heer T. A. C.

ScHOEVERS, den Secretaris van het Comite van uitvoering der

conferentie, aan wien hier ter plaatse wel een woord van dank
en bewondering mag worden gebracht voor de wijze, waarop hij

dit belangrijke rapport heeft ineengezet en voor de groote moeite.
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die hij zich heeft gegeven om alle verslagen van de gehouden
redevoeringen bij elkaar te krijgen en een resume te geven van
de gehouden discussies, Trouwens ook gedurende het eongres

was de heer Schoevers niet alleen de Secretaris, die opschreef

hetgeen er te noteeren viel: hij was overal bij de hand, waar
iets moest worden geregeld. Zijne activiteit, zijne vlugheid van
werken en van spreken in verschillende talen, zijne groote

kennis op ieder gebied van de leer der ziekten en beschadigingen

der planten wekten ieders bewondering op. Zonder aan de ver-

diensten van anderen te kort te doen, meen ik toch gerust te

kunnen zeggen, dat de heer Schoevers een zeer belangrijk aandeel

heeft gehad in het succes van de internationale conferentie. —
Ik wensch thans den hoofdinhoud van het Verslag dezer

conferentie weer te geven.

Men vindt er in:

eene inleiding van den Secretaris, biz. 3—6;

eene lijst van de buitenlandsche leden der conferentie, vooraf-

gegaan door de namen van den beschermheer, de eerevoor-

zitters, de eereleden en de leden van de commissie, biz.

7—12;
het programma der conferentie, biz. 12—-18;

de openingsrede van den Minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw, biz. 19—21;

eene mededeeling van H. M. Quanjer betreffende zijn nieuw
laboratorium, biz. 21—22;

mededeelingen van H. M. Quanjer aangaande verschillende

aardappelziekten, zooals bladrolziekte, mozaiekziektenj crinkle,

stippelstreepziekte, biz. 23—28;

de rede van Jhr. S. van Citters ter opening van het laborato-

rium voor mycologie en aardappelonderzoek, biz. 28 en 29;

Kenneth M. Smith: Eenige pathologische eigenaardigheden

van de bladeren van mozaiekzieke aardappelplanten, biz. 30.

Helena de Bruyn: Oosporen van Phytophthora infestans,

biz. 30.

Jikke van der Meer: Verticillium-ziekiexi, biz. 31.

D. Atanasoff: Stippelstreepziekte der aardappelen, biz. 32.

: i^w^aWwmziekte van granen, biz. 32.

J. C. Dorst: Weerstandsvermogen van sommige groepen van
witbloemig vlas tegen vlasroest, biz. 33.

Jacob Eriksson: Het Mycoplasma-stadium van Phytophthora

infestans, biz. 33.

S. J. Wellensiek: Onderzeeers bij vroege aardappelen, biz. 34.

D. L. Elze : Overbrenging van bladrolziekte door insekten,

biz. 35.
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L. O. Howard: Internationale samenwerking bij de bestrijding

van plantenziekten en schadelijke insekten, biz. 36—38.

E. Gram: Bladrolziekte der aardappelen en de invloed van
den oorsprong der poters, biz. 38.

V. Ducomet: Symptomen der mozaiekziekte van den aardappel,

biz. 39—43.
'

G. KoCK : Pootgoed van aardappels in verband met ziekten,

biz. 43—48.
L. Reh: Is de verdeeling van de phytopathologie in praktische

plantkunde en praktische dierkunde gewenscht? biz. 48—51.

E. Gram: Hoe worden wij 't best ingelieht omtrent alles wat
er op plantenziektenkundig gebied verschijnt? biz. 51—53.

C. L. Shear: Internationale phytopathologie, biz. 53—58.

L. Gaumont: Bijdrage tot de kennis van de bladluizenfamilie

der Aphididae, biz. 58—64.
L. Gaumont: De bladluizen van de aardappelplant, biz. 65,

C. Borner: De bestrijding van do ,,zwarte bladluizen".. biz.

66—69.
C. Borner: Druifluisrassen, biz. 69—72.

J. Davidson: Op welke wijze nemen de bladluizen voedsel uit

de plantenweefsels op ? biz. 72—74.

Sydney G. Paine: Kringerigheid van aardappelexi, biz. 74—78.

W. A. Millard en Sydney Burr: Bestaat er verband tusschen

gewoxie schurft en poederschurft van den aardappel? biz.

78—79.
Von Brehmer: Anatomische en mikrochemische verande-

ringen in het aardappelleptoom, biz. 79—85.

N. VAN Poeteren: Organisatie en werkwijze van den planten-

ziektenkundigen dienst in Nederland, biz. 86—96.

H. T. Giissow: Internationale wetgeving met het oog op de

wering en bestrijding van plantenziekten, biz. 96—107.

A. Gibson : Wetgeving op het gebied van plantenziekten in

Canada, biz. 107—110.
L. Reh : Het overbrengen van insekten van het eene land naar

het andere, en het verbod van invoer van planten van elders,

biz. 110—113.
Discussie naar aanleiding van de vier voorgaande voordrachter :

J. C. Kielstra, J. Ritzema Bos, van Poeteren, van
Slogteren, enz., biz. 113—116.

T. A. C. ScHOEVERS: Mededeeling omtrent Protozoen (?). voor-

komende in zieke wortels van spinazie en boonen, biz. 116.

T. A. C. ScHOEVERS: Proeven betreffende het desinfecteeren

van vlaszaad ter bestrijding van Botrytis-ziekte.blz. 116

en 117.
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N. VAN PoETEREN. Mededeeluig betreffende het emeltenonder-

zoek van W. H. de Jong en het greppelwiel van Polak,
biz. 117— 118.

H. Maarschalk: Bestrijding van den Amerikaanschen kruis-

bessenmeeldauw met alkalische Bourgondisclie pap, biz. 119.

H. Maarschalk: Zachte harszeep, ook in sterke oplossingen

onschadelijk voor de bladeren.

W. B. L. Verhoeven: Zaadontsmettingsproeven ter bestrij-

ding van strepenziekte van gerst en steenbrand van tarwe,

biz. 120—121.
P. Hxjs: Over t gebruik van koolkragen en over bestrijding

van de rondknoppen van zwarte bessen, biz. 121—123.

DiNA Spierenburg: De iepenziekte, biz. 123—124.

M. W. Polak: Het greppelwiel, ter bestrijding van emelten,

biz. 124—126.

J. Bernatsky: Dwalingen en misbruiken bij het afgeven van
verklaringen omtrent bestrijdingsmiddelen van plantenziekten

en schadelijke insekten. biz. 126—131.

E. Riehm: Voorstellen omtrent de omstandigheden, waaronder
tot afgifte van verklaringen als de bovenbedoelde zal kunnen
worden overgegaan, biz. 131—135.

Discussie aangaande de laatstgenoemde twee voordrachten

:

Faes, Howard, biz. 135—136.

J. HuDiG: Plantenziekten op alkalisch reageerende en op zuur

reageerende gronden, biz. 136—141.

J. OoRTWiJN BoTJES: De boerderij voor aardappelselectie te

Oostwold, biz. 142—147.

J. Whitehead: De overgang ven de bladrolziekte der aard-

appelen van zieke op gezonde planten in 1921 in N. Wales,

biz. 147—149.
E. VAN Slogteren: Nieuwe methoden van bestrijding van

ziekten in bloembollen, biz. 150—162.

J. G. Hazeloop: De Broekerveiling, biz. 162—164.

Johanna Westerdijk: Het centraal bureau voor schimmel-

kultures, biz. 165—171.

Johanna Westerdijk: Onderzoekingen betreffende Nectria

coccinea en Nectria galligena, biz. 171—172.

Marie P. Lohnis : Over het weerstand bieden van den aard-

appelknol tegen Phytophthora, biz. 174—179.

D. Cavadas: Over de biologic van Vermicularia varians Due.

biz. 181—183.
Ed. Foex: Eenige mededeelingen omtrent meeldauwzwammen,

biz. 184—190.
J. Franchini: Protozoen, die in planten leven, biz. 191—195.
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L. Mangin: Phellinus cryptarum Karst., een tot dusver onbe-
kende vijand van timmerhout, biz. 196— 199.

J. Beauverie: De kritieke periode van tarwe (de periode, ge-

durende welke deze plant het meest gevoelig is voor klima-

tologische invloeden), biz. 199—201.

J. Bauverie : De ontwikkeling van tarweroest in verband met
klimatologische invloeden, biz. 201—203.

Fred. Retjel Jones: Wortelrot van erwten in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, biz. 203—204.

Fred. Retjel Jones: Mycorrhiza-zwammen in de wortels van
groenten en vexschillende andere planten, biz. 204.

Jacob Eriksson: Samenwerking op phytopathologisch gebied

tusschen de verschillende landen van Europa, biz. 205

—

211

W. A. F. Wery: Internationale handel en de taak van den
phytopatholoog, biz. 216—220.

E. VAN Slogteren stelt de motie voor: ,,Tlie representatives

of all nations assembled at the International Phytopatho-
logical Conference of June 25—30 1923 in Holland desire to

place themselves in record as in full agreement with the

essentials of trade and commerce in living plants or plant

products, namely reasonable freedom from all insect pests

and plant diseases of all kinds of material imported into

or exported from any country." Aangenomen, biz. 220—222.

0. Appel: De leer der ziekten en beschadigingen van planten

als deel van het onderwijs, biz. 226—231.

E. J. Russell: Grondsterilisatie, biz. 233—238.
A. DE Jaczewski: Ontwikkeling van de phytopathologie in

Rusland, biz. 238—243.
A. DE Jaczewski: Proeve van classificatie der ziekteverschijn-

selen van de planten, biz. 244—251.

A. Naotjmov: Middelen om den graad van schadelijkheid, ver-

oorzaakt door cryptogame parasieten, vast te stellen, biz.

251—257.
E. Vanine : Proeve van vaststelling der verliezen, door parasiti-

sche zwammen aan boschbouwgewassen toegebracht, biz.

257—262.
E. Vanine : Ringvormig eikenrot, veroorzaakt door Vuilleminia

comedens, biz. 263—264.
E. Vanine : Hydniim septentrionale, parasiet van loofboomen,

biz. 264—267.
A. de Jaczewski: Dreigende vermeerdering van Tilletia secalis

in Rusland gedurende de laatste jaren, biz. 267—^272.

Alexandrine Schitikova: Over de middelen ter bestrijding
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van brandziekte bij granen door hoogetemperatuur; biz. 272—
275.

AscHEM Patkaniane : Onderzoekingen omtrent het gebruik van
zwavel als fungicide tegen meeldauwzwammen, biz. 275—276.

L. RoTJSSAKOV : Over de werking van metereologische invloeden

op de ontwikkeling van de roest der granen, biz. 277—280.

GusTAV VON MoESz: Aantasting van Hongaarsche medicinale

planten door zwammen, biz. 280—283.

Carlos Moreira : Wantsen van de groep der Capsiden, schade-

lijk aan tabak in Brazilie, biz. 283—286.

St. Mostovsky: Schadelijke insekten in Lithauen in 't jaar
1921—'22, biz. 287—288.

Bovendien treft men in dit verslag beknopte mededeelingen

aan betreffende de excursies, de genomen besluiten en al wat
verder met de conferentie in verband stond; maar ik meende
te kunnen volstaan met de opgave van de titels der gehouden
voordrachten. Zooals den lezer zal gebleken zijn, is het aantal

onderwerpen, waarover mededeelingen werden gedaan, zeer

groot; ieder^ die zich voor de leer der ziekten en beschadigingen

van planten interesseert, vindt er lets, of zelfs zeer veel, in

van zijne gading. Het redactioneele gedeelte van het Verslag is

in 't Engelsch gesteld; de voordrachten zijn opgenomen in de

taal, waarin zij werden uitgesproken (Engelsch, Fransch of

Duitsch). Het wert is 290 bladzijden groot en bevat 16 zeer

goed uitgevoerde platen, waaronder 6 gekleurde. Het wordt,

voor zoover de voorraad strekt, na schriftelijke aanvrage bij

den heer T. A. C. Schoevers te Wageningen en na toezending van
een postwissel groot f 3.50, franco per post toegezonden, enkan
aaxi diens bureau in het gebouw van den Plantenziektenkundigen

Dienst worden afgehaald tegen beta ling van f 3.25. De prijs

is uiterst laag gesteld en ik kan den lezers van dit Tijdschrift

de aanschaffing ten zeerste aanbevelen. Ik stel mij voor, later

van sommige der in het hier besproken verslag voorkomende
artikelen den hoofdinhoud onder mijne ,,Beknopte aanteekenin-

gen op Plantenziektenkundig gebied" weer te geven, en misschien

van enkele andere artikelen eene meer uitvoerige bespreking

in het ,,Tijdschrift over Plantenziekten" te leveren.

J. RiTZEMA Bos.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

5. Experimenteele onderzoekingen betreffende de infectie van
de haver door den haverstuifbrand {Ustilago Avenae). Omtrent
dit onderwerp bestaat tot dusver de opvatting, die neergelegd is

in den door den heer Schoevees en mij bewerkten 4en druk
van mijn werk ,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwge-
wassen", deel III, bl. 124. Daar leest men het volgende: ,,Alhoe-

wel vele sporen van den haverstuifbrand eerst later verstuiven,

grijpt verstuiving van brandsporen toch ook reeds plaats ge-

durende den bloeitijd van de haver. Een gedeelte van de laatst-

bedoelde brandsporen komt natuurlijk op de haverbloesems
terecht, maar zij kiemen niet op den stempel der haverbloesems
en worden dus niet de oorzaak van het ontstaan van een myceli-

um binnen de haverkorrels. In dit opzicht verhouden zich

derhalve de sporen van den haverstuifbrand geheel anders dan
die van den gerste- en den tarwestuifbrand. Die sporen van den
haverstuifbrand, welke op de bloesems terecht komen, kunnen
deels uitwendig aan de kafjes blijven kleven, deels komen zij te

liggen tusschen de kafjes en de zich ontwikkelende korrel. Voor-

zoover de brandsporen eerst later in den tijd verstuiven, in den
tijd nl. wanneer de bloei van de haver voorbij is, komen zij voor een
gedeelte op de kafjes of tusschen de kafjes en de korrels terecht.

Daar de haverstuifbrandsporen bij lage temperatuur niet kiemen,

blijven zij in onveranderden toestand tot na de overwintering,

wanneer de haver is uitgezaaid; dan eerst komen zij tot

ontkieming en vormen een prom3'celium, waaraan basidio-

sporen ontstaan. die eene menigte gistconidien produceeren,

welke ten slotte uitgroeien tot draden, die het haverkiemplantje

infecteeren. De sporen van den haverstuifbrand, welke bij de

verstuiving op den grond zijn terecht gekomen, kunnen daar

onder sommige omstandigheden onveranderd overwinteren

;

in 't volgende voorjaar gaan zij gistconidien x^roduceeren, die

eventueel ook weer haverkiemplanten kunnen besmetten. Komen
de brandsporen evenwel reeds voor den winter tot de vorming
van gist-conidien, dan gaan deze te gronde zonder eene plant

te hebben kunnen aantasten." — Nu heeft Zade verscheiden

jaren lang onderzoekingen ingesteld met het doel om nauwkeuri-

ger dan tot dusver geschied was, vast te stellen de wijze, waarop
bij den haverstuifbrand de kieming der sporen verloopt en de

wijze waarop de haverplant wordt geinfecteerd ; en hij kwam tot

in vele opzichten verrassende resultaten. Hij publiceerde zijne
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onderzoekingen in ,,riihlmgs' Landwirtschaftliclie Zeitimg"',

71e jaargang, 1922, bl. 393—406.
Zade dan komt tot het resultaat, dat de brandsporen, die

gedurende het bloeien van de haver door den wind in de geopende

haverbloesems terecht komen, daar niet tusschen de zich ont-

wikkelende korrel en de deze omhullende kafjes blijven liggen

zonder te ontkiemen; het meerendeel van hen komt wel

degelijk dadelijk op den stempel tot ontkieming en vormt een

promycelium, dat basidiosporen voortbrengt, die weer door

knopvorming gistconidien kunnen produceeren. Tegen den tijd

van het verdrogen van den stempel vormt zich uit deze gist-

conidien een mycelium, dat zich in het parenchym der bloem-

kafjes verbreidt en deze geheel doorwoekert. Dit mycelium
brengt daar den winter door; het moet met de ongekiemd ge-

bleven basidiosporen worden beschouwd als de bron, van waaruit,

na den uitzaai van de haverkorrels, de infectie van de kiemplant
plaatsgrijpt. Men heeft hier dus wel degelijk ook met eene

.,bloeminfectie" van de op den halm staande haverplant te

doen, hoewel niet met eene ,,korrelinfectie", zooals die bij gerst-

en tarwestuifbrand plaatsgrijpt. Bij de bestrijding van den
haverstuifbrand komt het dus— volgens Zade— niet erop neer,

dat men de brandsporen zelve doodt, die uitwendig aan de

korrel op de kafjes zouden zitten, maar wel de basidiosporen

en ook het mycelium, dat in de bloemkafjes aanwezig is. —
De mededeelingen van Zade zijn buiten twijfel uiterst belang-

rijk. Evenwel wil het mij toeschijnen, dat bij voortgezet onder-

zoek zal blijken, dat toch ook nog eene andere infectie der haver-

kiemplanten voorkomt. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat al de

vroegere onderzoekingen geheel onjuist zijn geweest; in elk

geval is het een feit, ook door Zade geconstateerd, dat niet alle

brandsporen, die in de geopende haverbloesems terecht komen,
dadelijk op den stempel ontkiemen; deze niet ontkiemde brand-

sporen blijven dus op de korrels of de deze omhullende kafjes

onveranderd tot in 't voorjaar over ; na het uitzaaien van de haver

zuUen zij toch zeker wel aan een promycelium het aanzijn geven,

waaraan basidiosporen ontstaan, die weer gistconidien vormen,

welke ten slotte de haverkiemplanten infecteeren. Evenzoo
zullen allerwaarschijnlijkst de vele op den grond terecht gekomen
brandsporen in den bodem ontkiemen, en worden er gistconidien

na den winter gevormd, dan kunnen deze allicht ook nog haver-

kiemplanten besmetten. Hoe het zij , de door Zade verkregen resul-

taten zijn wel zeer belangrijk ; maar het komt mij toch voor, dat wij

nog niet volledig op de hoogte zijn met de wijze of de wijzen, waarop

de haverstuifbrandzwam de kiemplantjes kan besmetten. —
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6. Onderzoekingen aangaande de roest van Antirrhinum
(leeuwenbek) zijn in den laatsten tijd (1921 en 1922) gepubliceerd

door William L. DoRANin „Massachusetts Agric. Exp. Station

Bulletin 202", 1921, bl. 39—66, en door J. F. Hockey in „Annals
of the QuebeckSoc. Protect, of Plants", deel 13, 1921, bl. 54—57.

Volgens DoRAN zijn in Massachusetts alleen de uredosporen
tot kieming en tot besmetting der Antirrhinum-planten in staat;

zij kiemen het best bij 10° C, en hebben eenen levensduur van
ongeveer 50 dagen. De teleutosporen zijn, althans in Massa-
chusetts, slechts zelden in staat om te ontkiemen. Hockey
daarentegen bevond dat de teleutosporen wel degelijk kiembaar
zijn, mits zij vooraf 1 tot 14 dagen lang aan eene lage temperatuur
zijn blootgesteld geweest; zij ontkiemen dan bij eene kamer-
temperatuur van 12—-22'^ C. Gewoonlijk vormt alleen de boven-
.ste eel van de teleutosporen van Puccinia Antirrhini een pro-

mycelium. — DoRAN onderzocht ook de vatbaarheid van 46

verschillende Antirrhinum-soovten voor roest; hij bevond dat
deze vatbaarheid zeer verschillend was en dat de witte soorten

zeer resistent waren tegen deze ziekte. De vatbaarheid bleek

af te hangen van het aantal huidmondjes op de bladeren. —

7. Over de verschillende wijze van aantasting van onder-

scheiden eschdoornsoorten door meeldauw {Uncinula aceris). In

„Forstliche Wochenschrift Silva", 1922, bl. 153, 154 deelt

Georg Funck het volgende daarover mee. Aan de Bergstrasse

bij Giessen staan drie eschdoornsoorten door elkaar, die alle

door meeldauw werden aangetast. Acer pseudo-platanus leed

het sterkst aan meeldauw. Boven- en benedenkant der bladeren

waren met mycelium overtrokken. De perithecien kwamen
vooral aan den onderkant der bladeren voor. Hoewel deze de

gewone overwinteringsvorm van de zwam zijn, bleek toch

ook het mycelium te overwinteren, zoowel in de jonge twijgen

als in de knoppen. —^Bij Acer platanoidesweTdh.etm.jceli\im.dei

meeldauwzwam alleen aan de onderzijde der bladeren aange-

troffen, zeker omdat daar eene betere gelegenheid voor het

aankleven der sporen is; de bovenzijde van de bladeren is daar-

voor te glad. De onderzijde vertoont niet alleen een dik myce-
liumovertreksel maar ook groote ophoopingen van perithecien.

Komt meeldauw ook aan den bovenkant der bladeren voor,

dan is het die, welke wordt veroorzaakt door Uncinula Tulasnei.

niet die, welke zijn ontstaan te danken heeft aan Uncinula^

aceris. — Bij Acer campestre werd geen meeldauw op de normale

bladeren aangetroffen, maar de zeer sterk uitgegroeide uit-

loopers vertoonen op de bovenzijde van hunne groote bladeren,
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eene dichte bedekking met meeldauw. Zulke aangetaste bladeren

zijn zeer bobbelig en gekromd.— Funck deed verder de waarne-

ming, dat eschdoornbladeren, die door meeldauw zijn aangetast,

geene zwarte vlekken van Rhytisma vertoonen, en dat omge-
keerd door Rhytisma gevlekte bladeren gevrijwaard zijn voor
meeldauw. —

8. Omtrent het opzettelijk kweeken van moederkoren in de

rogge hebben R. Falck in de ,,Pharmaceutische Zeitung",

1922, nr. 73, 74, 75, 77, 79 en E. Tschermak in de ,,Deutsche
Landwirtschaftliche Presse", jaarg. 49, 1922, bl. 175 mede-
deelingen gepubliceerd. Het zij mij vergund, hierbij in her-

innering te brengen, dat ook ik omtrent dezelfde quaestie een

aantal onderzoekingen gedaan heb, die gepubliceerd zijn in het

,,Tijdschrift over Plantenziekten"', Jaargang27, 1921,bl. 36—40;

ook daarheen zij de lezer dezer aanteekening verwezen.

Falck zaaide de sklerotien (de ,,moederkorenkorrels") tus-

schen de rogge uit. Hij schrijft dat daarvoor moederkorenkorrels

moeten worden genomen, die niet ouder zijn dan een jaar.

Ofschoon het mij gelukte, ook moederkorenkorrels van vier jaar

oud, mits zij gedurende al dien tijd goed droog werden bewaard,

tot verdere ontwikkeling te brengen, geloof ik toch gaarne met
Falck, dat men het best doet, voor de opzettelijke teelt van veel

moederkoren zoo mogelijk eenjarige sklerotien te nemen, vooral

daar dan het gevaar voor verkeerde bewaring veel geringer is;

ik zelf maakte bij mijne proeven dan ook gebruik van eenjarige

korrels. Falck deelt mee, dat deze korrels hoogstens 2a3 c.M.

diep in den grond mogen worden gebracht. (Ik bracht ze niet

dieper dan ongeveer 1^ c.M. onder de bodemoppervlakte.) Hoe
meer moederkorenkorrels men tusschen de rogge in den grond

brengt, des te meer kans heeft men, onder overigens gunstige

omstandigheden, later veel moederkoren te oogsten. (Ik pootte

op elke 5 a 10 roggekorrels een moederkorenkorrel uit.) Falck
deed de ondervinding op, dat de opzettelijke teelt van moeder-

koren het best gelukt, wanneer de rogge dicht staat, en wanneer
het terrein, dat men heeft uitgekozen, op eene windstille plaats

is gelegen. Ik heb geene ervaring daaromtrent opgedaan; ik zou

echter meenen, dat een windstille ligging oj) zicb zelf niet be-

paald een gewenschte factor is om het doel te bereiken; juist

doordat de wind de verschillende aren tegen elkaar aanslingert,

kunnen vele met ,,honigdauw" bezette aren tegen nog gezonde,

niet geinfecteerde aren aan komen, en deze besmetten; terwijl

ook de wind de droppels honigdauw kan opnemen en naar nog

niet aangetaste aren voortslingeren. Een windstille plaats en
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een dichte stand van het gewas kunnen echter in zoover gunstig

werken om het doel te bereiken, als onder deze omstandigheden
lucht en bodem vochtiger blijven, en vocht werkt de ontwikke-
ling van moederkoren in de hand. Ik zorgde bij mijne proeven
voor de vochtigheid van bodem en lucht door geregeld te gieten.

Falck wijst er verder op, dat het van belang is, dat men moeder-
korenkorrels neemt, afkomstig van planten van dezelfde rogge-

soort als die, welke men op groote schaal wil infecteeren. Daar-
omtrent heb ik geene opzettelijke proeven genomen; toevallig

zaaide ik echter rogge uit van dezeKde soort als die, waarvan de

moederkorenkorrels, welke ik in den grond bracht, afkomstig
waren. —
Falck schrijft: ,,Daar er tusschen de infectie en het optreden

van den honigdauw 5 tot 10 dagen verloopen, kunnen er, te be-

ginnen met de eerste Sphacelia-a-poren, hoogstens nog twee
nieuwe generaties in de bloemen gevormd worden." Het is

echter bekend, dat hoe langer het duurt dat er nog bloemen op
een roggeveld tot ontwikkeling komen, m. a. w. hoe ongelijk-

matiger zoo'n veld afbloeit, hoe meer kans er is, dat er nog vele

bloemen worden besmet, dus dat er steeds meer moederkoren-
korrals komen. Ik heb dan ook getracht, op verschillende

wijzen de ongelijkmatigheid van het afbloeien te bevorderen
(zie j.Tijdschrift over Plantenziekten", deel 27, 1921, bl. 39),

en wel met groot succes.

TsCHERMAK hceft proeven genomen omtrent de kunstmatige
besmetting van roggebloemen met Sphacelia-sipoTen. Daarvoor
is het gewenscht, dat niet — zooals bij het gewone bloeien der

rogge— weinig bloemen van eene en dezelfde aar tegelijk bloeien,

maar een zoo groot mogelijk aantal. Dit kan men volgens dezen

onderzoeker bereiken, door bij zonnig, warm weer, het best in

de vroege voormiddaguren, de aren, die op 't bloeien staan,

krachtig te schudden, of ze onder matig sterk drukken door de

hand te trekken, ten slotte ook door het wegnemen van de

kelk- en kroonkafjes.

Zelf heb ik geene kunstmatige infecties verricht, ik kreeg zeer

voldoende resultaten door het uitzaaien van een flink groot

aantal moederkorenkorrels tusschen de rogge, wanneer ik maar
zorgde den grond goed vochtig te houden en maatregelen nam,
waardoor een ongelijkmatig afbloeien werd verkregen, zoodat

de bloeitijd in sterke mate verlengd werd. Deze maatregelen

zijn beschreven in deel 27 van dit tijdschrift, bl. 39. —

9. Studien betreffende den Valsa-kanker bij appelboomen in

Nieuw-Mexico. L. H. Leonian beschrijft eene ziekte, die hij
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„ Valsa apple canker' noemt, welke de jonge twijgen, de oudere
takken en de stammen van een groot aantal appelboomen ern-

stig aantast. Als oorzaak noemt hij eene zwam, Valsa leucostoma,

welke in den beginne pykniden vormt, die onder den naam
Cytospora leucostoma beschreven zijn. Deze zwam komt in Euro-
pa, ook in ons land, als parasiet van kerseboomen voor en werd
in het begin van deze eeiiw zeer schadelijk als de oorzaak van
eene belangrijke ziekte van de kerseboomen in de Duitsche
Rijnstreek. (Zie hierover o.a. een artikel van mijne hand in het

lOe deel van ,,Tijdschrift over Plantenziekten" (1904), bl. 166

—

191, getiteld: ,,Het doodgaan van kerseboomen aan den Rijn,

en een gelijksoortig in Nederland waargenomenverschijnsel."—
Zie ook RiTZEMA Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooft-

boomen", 1905, deel II, bl. 115). Valsa {Cytospora) leucostoma

werd in Europa tot dusver alleen als oorzaak van eene ziekte

bij kerseboomen waargenomen, terwijl als parasiet op andere
steenvruchten (pruimen, abrikozen en perziken) eene verwante
soort van zwam ( Valsa prunastri) bekend is. Op appelboomen kent
men tot dusver, voorzoover mij bekend, in Europa geeneziekte-

verwekkende Valsa-soort. Het optreden van Valsa leucostoma als

oorzaak van eene ziekte der appelboomen is dus wel lets nieuws.

Leonian kweekte zoowel den perithecienvorm als den pykniden-
vorm van deze zwam op kunstmatige voedingsbodems. Hij be-

vond, dat bij het kweeken van de zwam op gerstemeel-agar,

toevoeging van chloornatrium en van rietsuiker het ontstaan

der perithecien in de hand werkte. Valsa leucostoma bleek bij

de appelboomen een wondparasiet te zijn; trouwens zij tast in

Europa ook de kerseboomen alleen aan wanneer deze wonden
vertoonen of onder bepaalde ongunstige omstandigheden
verkeeren. — Het artikel van Leonian verscheen in ,,Phytopa-
thology", deel 11 (1921), bl. 236—243. —

10. Over den levensduur van denappelbloesemkever (Anthonc-
mus pomorum L.) en over de ontwikkeling zijner geslachtsorganen.

W. Speyer te Naumburg a. d. Saale heeft in de 2e aflevering

van den eersten jaargang van ,,Zeitschrift fiir Schadlingsbe-

kampfung" (Mei 1923), bl. 68—70 over dit onderwerp het een

en ander meegedeeld. Hij kon verleden jaar het bewijs leveren dat

de appelbloesemkevers na het eierleggen slechts voor een ge-

defilte sterven, terwijl een ander gedeelte in leven blijft en, even-

als de jonge kevers, de winterkwartieren opzoekt. Dat deze over-

winterde kevers, die reeds eenmaal eieren hebben gelegd, in

't volgende jaar opnieuw eieren gaan leggen, kon hij nu ook

aantoonen.
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Op 20 April 1922 ving liij in kunstmatig aangelegde vang-

inrichtingen een groot aantal appelbloesemkevers, van welke

hij een 80-tal aan levende twijgen van een buiten staanden appel-

boom binnen een gazen omhulsel insloot. Den 14en Juni 1922

leefden er nog 31 stuks, den 6en Juli nog slechts 19, welke den
geheelen winter bleven leven en op 24 Maart 1923 zich weer
begonnen te voeden.

Begin Februari 1923 onderzocht Speyer verscheiden wijfjes,

die hij onder vangbanden had weggenomen. Zij waren alle

onbevrucht; in de receptacula seminis (de zakvormige uit-

stulping van de uitvoerbuis der vrouwelijke geslachtsorganen,

waarin het mannelijke zaad bij de paring wordt opgehoopt)

bevond zich geen sperma. De eindkamers der eibuizen schenen

iets te zijn gegroeid, en de eikelken vertoonden een onduidelijk

klierachtigen bouw. Men had dus te doen met vrouwelijke

kevers, die hare eerfc.te legperiode tegemoet gingen.

Op 19 Maart 1923 werden opnieuw wijfjes onderzocht. Van deze

waren de receptacula seminis opgehoopt met sperma; de eind-

kamers der eibuizen waren sterk gegroeid ; de kliervorming aan

de eikelken was zeer opvallend. Speyer kon hier alleen met
kevers te doen hebben, die eene tweede legperiode tegemoet gin-

gen. De jonge kevers toch paren nog niet in het jaar, waarin zij uit

de pop komen, maar eerst na de overwintering, nadat zij de

schuilplaatsen hebben verlaten. — Zestien jonge wijfjes bleken,

uit hare winterschuilplaatsen genomen, nog ledige receptacula

seminis te hebben, en nog zeer kleine, onontwikkelde eierstokken

terwijl van eene klierachtige struktuur der eikelken nog niets

te zien was. —
Speyer komt door zijne waarnemingen en onderzoekingen

tot het volgende beeld van den levensduur en de voortplantings-

wijze der vrouwelijke appelbloesemkevers.

1. Jaar van het uit de poj) te voorschijn komen. De kevers komen
begin Juni uit de pop; zij nemen veel voedsel op, hoopen veel

vet in hun lichaam op, en betrekken reeds begin Juli hunne

winterverblijfplaatsen. De ovarien en eikelken blijven klein.

De wijfjes zijn in dezen staat nog niet voor paring geschikt.

2. Jaar van de eerste legperiode. Wanneer de kevers midden

tot einde Maart de winterkwartieren hebben verlaten, zijn aan

de eierstokken nog geene veranderingen van belang ingetreden.

Slechts bij enkele exemplaren vertoonen de eikelken reeds zwakke

kliervorming en de eierstokken beginnen zich te strekken. Zeer

spoedig grijpt nu de paring plaats, en in de volgende dagen komt

onder zeer sterke voedsel-opneming de voUedige ontwikkeling

en de rijping der geslachtsorganen tot stand. De eerste legperiode
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duurt van begin of midden April hoogstens tot begin Mei. Na
Let eierleggen (dus nadat de bloeitijd der appelboomen is afge-

loopen) grijpt een duidelijke teruggang van de vrouwelijke ge-

slachtsorganen plaats; de eindkamers van de eibuizen vertoonen
geene werkzaamheden meer; de eikelken schrompelen ineen. De
wijfjes zetten hare voedselopneming nog eenige weken lang

voort en zoeken dan de winterkwartieren op. Het mannelijke

zaad, dat er na de periode van eierleggen nog in het receptaculum
seminis aanwezig is, blijft daarin gedurende den winter.

3. Jaar van de tweede legperiode. In Maart van het derde jaar

bevinden zich de geslachtsorganen nog in denzelfden toestand

als in den vorigen herfst. Het sperma in het receptaculum heeft

zijne beweeglijkheid behouden. Desniettegenstaande paren deze

tweejarige kevers opnieuw; zij beginnen met eierleggen ongeveer

op gelijken tijd als waarop de kevers, die voor 't eerst gaan
leggen, daarmee aanvangen. Misschien leggen de wijfjes in hare

tweede legperiode evenveel eieren als in de eerste legperiode.

Hoe lang de kevers na de tweede legperiode nog in leven blijven,

moet nog worden vastgesteld. De mannetjes, die reeds in den
herfst van het jaar, waarin zij uit de pop kwamen, geslachtsrijp

worden en in 't volgende voorjaar paren, kunnen evenals de

wijfjes eene tweede bronstperiode doorloopen. —

11. De snuittor van de koolzaadwortels {Ceutorhynchus pleuro-

stigma Marsh. =-- C. sulcicollis Gijll.). In ,,Annals of applied

biology", London, Vol. X nr. 2, Juli 1923, bl. 151—193 vindt men
eene uitvoerige verhandeling over dit insekt van de hand van
P. V. Isaac. Zij is ingedeeld in drie hoofdstukken. Het eerste geeft

eerst een korte beschrijving van het kevertje, korte mededeelin-

gen over zijne verbreiding over de wereld, over de voedster-

planten en over de oeconomische beteekenis van het insekt.

Dan volgt eene beschrijving van het insekt in zijne verschillende

ontwikkelingstoestanden. Vervolgens worden uitvoeriger de

leefwijze en de levensgeschiedenis behandeld, de natuurlijke

vijanden,enz.— Het tweede hoofdstuk behandelt zeer uitvoerig

den bouw en de anatomic der larve; het derde behandelt de

bestrijding. Het geheele artikel wordt geillustreerd door 3 platen

en 31 tekstfiguren. — Ik verwijs voor de beschrijving en voor

de bespreking der leefwijze naar Ritzema Bos en Schoevees,
,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", 4e druk,

deel V, bl. 85— 87, en laat thans volgen een beknopt overzicht

van hetgeen in het eerste en het derde hoofdstuk van Isaac's

werk voor belangrijk nieuws voorkomt; het tweede hoofdstuk

bevat onderzoekingen, die van belang zijn voor de weten-
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schappelijke entomologie, maar uit een phytopathologisch oog-

punt van weinig beteekenis zijn.

De volwassen kevers voeden zich met gedeelten van bladeren,

en teere Stengels, met knoppen en bloemen en met den wand
van de jonge hauwen, ook met de schors van de wortels van
verschillende gekweekte en wilde Kruisbloemigen. De eieren

worden gelegd in de schors van de wortels, de larve leeft in de

gal, die zich vormt tengevolge van een van de larve uitgaanden

prikkel op de omgevende cellen. De pop wordt aangetroffen in

den grond, omgeven door een omhulsel, bestaande uit aard-

kluitjes, aaneengekleefd door eene vloeistof, welke door de

Malpighische vaten van het insekt werd afgescheiden. — Er
zijn twee verschillende rassen van dezen kever : een voorjaarsras

en een zomerras. De kevers van het voorjaarsras hebben zich

ontwikkeld uit eieren, gelegd door kevers van het vorige voor-

jaarsras, nadat deze hebben overwinterd. Zij leggen hunne eieren

van Maart tot Mei, naar het schijnt altijd aan de wortels van de

herik {Sinapis arvensis). Daarna gaan de kevers dood. Uit de

door de kevers van het voorjaarsras gelf gde eieren komen larven

voort, die leven in gallen aan de wortels van de herik; deze ver-

poppen later in den grond en tegen het eind van Juli of in 't begin

van Augustus komen de kevers te voorschijn, die echter eerst

na de overwintering de geslachtsorganen tot volkomen rijpheid

brengen en dan zich gaan voortplanten. — Hot zomerras is dat,

hetwelk van oeconomische beteekenis kan worden, omdat dit

aan de wortels van Brassica napus (koolzaad, koolrapen), van

Brassica rapa (raapzaad, knollen, turnips) en van alle verschei-

denheden van Brassica oleracea (alle soorten van kool) gallen

doet ontstaan. Dit ras brengt den winter in den toestand van

larve binnen de gallen door; in 't voorjaar vindt men de poppen

in den grond, en in 't begin van Juni ontwikkelen zich de kevers.

Zij voeden zich eerst een veertien dagen lang met gedeelten van

Kruisbloemige planten (zie boven), en verbergen zich dan onge-

veer 4 weken lang in den grond. Eerst tegen het einde van

Augustus begint hunne sexueele wcrkzaamheid. Dan verlaten

de kevers hunne schuilplaatsen, eten veel, paren en beginnen

hunne eieren te leggen onder de schors van de wortels van

Brassica-soorten. De kevers sterven gedurende den winter.

De larve komt gewoonlijk v66r den winter uit het ei te voor-

schijn, en overwintert dan als zoodanig. Na den winter wordt

het vreten binnen de gal voortgezet, en, wanneer dan in 't voor-

jaar de bodem behoorlijk vochtig is, begeeft zich de larve naar

buiten om in den grond te verpoppen. De verpopping geschiedt

gewoonlijk in Maart of April.
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Bij Geutorhynchus sulcicollis {— C. pleurostigma) heeft men
dus altijd slechts eene enkele generatie per jaar; maar er zijn

twee rassen, waarvan het eene telkens het andere opvolgt. Het
voorjaarsras ontwikkelt zich in de herik en overwintert als

volwassen kever; het najaarsras ontwikkelt zich in koolzaad,

koolrapen, rapen en turnips en koolsoorten en overwintert als

larve. Morphologische verschillen bestaan er niet tusschen de

beide rassen. —
D3 natiiurlijke vijanden van Geutorhynchus sulcicollis zijn:

naakte slakken, die bijzonder veel van de gallen houden en zich

gaarne daarin inboren; zij eten dan niet alleen de weefsels der

gal op, maar ook de larve, welke zich in de gal bevindt. De larve

van Helephorus rugosus boort bijzonder graag de gallen aan en
vreet dan bij voorkeur de larve van den snuittor. {Helephorus

rugosus wordt gebracht tot de familie der Hydrophiliden, waar-

toe o. a. de bekende spinnende watertor behoort.) Verder leeft

parasitisch in de larve van Geutorhynchus sulcicollis de larve

van het sluipwespje Diospilus oleraceus Hal., eene Braconide. —
De oeconomische beteekenis van Geutorhynchus sulcicollis

werd door den heer Schoevers en mij in ,,Ziekten en Beschadi-

gingen der Landbouwgewassen", 4e druk, deel V, bl. 87 als

volgt aangegeven: ,,Wanneer de gallen slechts in gering aantal

voorkomen, doen zij den planten slechts weinig schade; maar
wanneer er 10 tot 12 aan eene plant zitten, dan groeit de wortel

krom en blijft kort, zoodat ook de groei der bovenaardsche deelen

er zeer onder lijdt. Geutorhynchus-gakUen komen ook voor aan
koolsoorten en aan koolrapen en knollen, aan de laatsten soms
in zoo grooten getale, dat de knol in 't geheel niet tot ontwikke-

ling komt en ook de bovenaardsche deelen klein blijven."

Als middelen ter voorkoming van de GeutorhynchusiplsiSkg

geeft Isaac aan : le. alle stronken van koolsoorten uit den grond te

halen en in 't begin van Maart of eerder de aarde van de wortels

te schudden, ze op hoopen te werpen en bij droog weer te ver-

branden; 2e. het land, waar aangetaste planten hebben gestaan,

zoo diep mogelijk om te werken, zoodra de oogst van het veld

is; 3e. den volgenden herfst op terreinen, waar de plaag heeft

geheerscht, geen planten te verbouwen, die er vatbaar voor zijn

(in het voorjaar of 't begin van den zomer is dit niet noodzakelijk,

daar in dien tijd van 't jaar geen geteelde Kruisbloemigen door

Geutorhynchus wovdeiiaa,ngetixst); 4e. zooveel doenlijk, de herik

{Sinapis arvensis) uit te roeien, zoo ook de rskket {Sisymbrium

officinale), omdat de kevers zich met het loof en de bloemen van

deze Kruisbloemige planten voeden. Het ras van Geutorhynchus

sulcicollis, dat in 't voorjaar de wortels van de herik aantast,



46

veroorzaakt als regel geen gallen aan de geteelde koolzaadplan-

ten, koolrapen, turnips, knollen en koolsoorten. maar het zou niet

geheel onmogelijk zijn, dat sommige van de kevers, die be-

trekkelijk vroeg in 't jaar mochten verschijnen, toch eens op
de genoemde planten overgingen. —

12. Vatbaarheid van verschillende grassen om door de fritvlieg

te worden aangetast. Normax Cunliffe heeft in ,,The xlnnals

of applied Biology", deel X, Juli 1923, bl, 210 verslag uitge-

bracht omtrent zijne proeven betreffende de meerdere of mindere
vatbaarheid van verschillende grassen, om door de fritvlieg te

worden aangetast. Van 100 planten waren van de volgende
grassen aangetast:

Arrhenaterum avenaceum {A. elatius) = Fransch raaigras 82,3 pi.

Arrhenaterum avenaceum var. bulbosum {A. tuberosum) . . 80,3 ,,

Hordeum murinum = kruipertjes, muizengerst 72,5 „

Agrestis myosuriodes 71,2 „

Lolium italicum = Italiaansch raaigras 52,1 ,,

Lolium perenne — Engelsch raaigras 6,7 ,,

Festuca fratensis {F. elatior) --- Zwenkgras 4,1 „

Dactylis glomerata = kropaar 2,8 „

Holcus lanatus = meelraai, witbol 0,0 ,,

Bromus sterilis — ijle dravik 0,0 .,

De proeven werden genomen met grassoorten, die bij vroegere

waarnemingen van Norman Cunliffe. door de fritvlieg aan-

getast werden gevonden. Nu werd 2 maal telkens op eene opper-

vlakte van een vierkante yard (1 yard = 0.914 M.) ieder van deze

grassoorten uitgezaaid op een afstand van 10 yards van een veld

met haver. Van deze haver werden gemiddeld op 100 planten

67,3 aangetast bevonden. De tijd van zaaien en de weersom-
standigheden kunnen natuurlijk grooten invloed hebben gehad
op het aantal planten, dat aangetast werd. Opvallend is in elk

geval de groote vatbaarheid van de in de tabel heteerst genoemde
vier soorten van grassen ; Qok is zeer opvallend het groote verschil

tusschen de vatbaarheid van Italiaansch en Engelsch raaigras.

13. Bestrijding van de bietenvlieg {Anihomyia cmiformis Fall.

= Pegomyia Hyoscyami Panz.) Deze vlieg is 6 m.M. lang, geelgrijs

met geelachtige pooten. Het wijfje legt telkens 5 tot 8 eitjes

aan den onderkant van een enkel blaadje, en daarmee gaat het

door, tot het al de eieren (een paar honderd) heeft gelegd.

De maden, die daaruit te voorschijn komen, boren zich door de

opperhuid van het blad heen naar binnen, en vreten daar het

groene weefsel tusschen de onderste en bovenste opperhuid weg.
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waardoor witte strepen en dito plekken ontstaan, die echter

later ineenschroinpelen en door de aanwezigheid der uitwerpse-

len bruinachtig worden. Vooral bij de heel jongeplanten worden
de vuil geelachtig witte maden zeer schadelijk, daar dikwijls al

de bladeren van zoo'n jong plantje ermee gemoeid zijn en geheel

vernield worden, zoodat tal van deze plantjes sterven. Reeds
in Juni zijn de meeste maden, die dan 8 a 10 m.M. langzijnge-

worden, volwassen ; zij verlaten het blad, laten zich op den grond
vallen en kniipen daarin weg. Daar veranderen zij in bruine

poppen. Reeds na 10 dagen verschijnen de zich daariiit ontwik-

kelende vliegjes, die alweer hunne eieren aan de bietenbladeren

leggen. Ook de tweede generatie wordt schadelijk, evenals de
derde, welke in 't zelfde jaar bij gunstig weer, ook nog kan vol-

gen. — Deze kwaal komt bijkans ieder jaar voor, maar in zeer

verschillende mate. De made van de bietenvlieg leeft ook in de
bladeren van verschillende wilde planten, o.a. in die van de ver-

schillende soorten van melde, in die van het bilzenkruid, en
ook in die van spinazie.

Dr. F. Rambousek heeft in de ,,Berichte der Versuchsstation

fiir Zuckerindustrie ; Riibenschadlinge und -Krankheiten 1922,"

in ,,Zeitschrift fiir die Zuckerindustrie der Tsechoslav. Repu-
blik", Jahrg. IV, 1922—^'23 verschOlende mededeelingen om-
trent de bietenvlieg en hare bestrijding gedaan, die ik hier in

hoofdzaak wil weergeven.

De bietenvlieg vermeerderde zich in 1922 in verschillende

streken van Tsecho-Slovakije, vooral van Bohemen, in eene

mate zooals zij dit nog nooit had gedaan. Geen bietenveld, dat

er niet door was aangetast. Reeds op de eerste twee blaadjes

der jonge bietenplanten trof men eieren van de vlieg aan.

Tengevolge van den hevigen en langdurigen winter kwamen de

bietenplanten zoowel als de onkruiden laat tot ontwikkeling.

De jonge bietenplantjes, die er te veel waren opgekomen,
werden dus ook later in den tijd dan gewoonlijk uitgetrokken.

Wat men ,,bietenzaad" noemt, bestaat eigenlijk iiit vrucht-

kluwens; uit ^en vriichtkluwen ontstaan eenige vlak bijeen

staande jonge plantjes, van welke er slechts een mag blijven

staan. Tegelijk met het wegnemen der overtollige bietenplantjes

nu wordt ook het daartusschen groeiende onkruid uitgewied.

Zoo waren er dus ook geen meldeplanten op den akker aanwezig,

toen de bietenvliegen uit den grond to voorschijn kwamen om
hare eieren te leggen. Alle eieren werden dus aan de jonge, zich

ontwikkelende bietenplantjes gelegd; terwijl in gewone jaren

de eieren der eerste generatie bijkans alle aan meldeplanten

worden afgezet, omdat de bieten dan nog niet ver genoeg ont-
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wikkeld zijn om er de eieren aan te leggen. In 1922 bleekdanook,
dat op de perceelen, waar de bieten naar verhouding vroeg waren
uitgedund, het bietengewas door de vreterij der bietenvlieg-

maden bijkans geheel mislukte ; terwijl daar waar men later had
uitgedund, de schade veel minder groot was. Veel schade werd
ook daardoor veroorzaakt, dat men veelal de uitgedunde bieten-

plantjes op het veld liet liggen, zoodat de vHegmaden uit deze op
de tot dusver gezonde plantjes konden overgaan en deze aan-

tasten. In den tijd tusschen einde Mei en einde Juni hadden twee
generaties elkaar opgevolgd, waardoor de groei der bietenplanten

geheel werd onderdrukt. Men trachtte het eierleggen van de

tweede generatie tegen te gaan door het aanwenden van stinken-

denrook; vooral wanneer aan de brandende, rook verspreidende

stoffen pik werd toegevoegd of het gedroogde stroo van Nacht-

schadeachtige gewassen, in 't bijzonder van tomaten. had dit

berooken succes.

Van de verdere door Rambousek aanbevolen middelen ter

voorkoming van schade door de made van de bietenvheg noem
ik hier de volgende

:

le. het diep omwerken (35—40 c.M. diep) van de perceelen,

waar de bietenmade schade heeft aangericht, opdat de poppen
zoo mogelijk door nattigheid doodgaan, en — is dit het geval

niet geweest — de vliegen in 't volgende jaar moeite hebben., de

bodemoppervlakte te bereiken;

2e. het mesten uitsluitend met kunstmest, daar stalmest de

vliegen aantrekt, die. volgens sommige schrijvers. hare eieren

daarin leggen;

3e. het verpoppen van de uit de bladeren kruipende maden
voorkomen door tusschen de rijen bietenplanten den grond te

bestrooien met kainiet of kalkstikstof. De maden kunnen daar

niet tegen en gaan dood.

4e. Men late de jonge bietenplantjes die bij het uitdunnen uit-

getrokken worden, niet tusschen de rijen liggen; sommige ervan

kunnen aangetast zijn, en de in hunne bladeren zittende maden
zouden de stervende bladeren kunnen verlaten en zich in de

gezonde bladeren van de op het veld gebleven bietenplanten

kunnen inboren.

Als parasieten van de bietenvliegmade kent men twee sluip-

wespsoorten, nl. Opius nitidulator Nees en Apanteles congestus

Xees: zeldzamer is de iDarasietvlieg Melanophora atra Macq.

Het meest komt voor de sluipwesp Opius nitidulator, voor-

namelijk van Augustus tot November, als wanneer sommige

jaren een groot aantal maden door de larven van deze sluip-

wesp bewoond is. — J. Eitzema Bos.
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TIJDSCHRIFT OVER P LA NTE N Z I E KTE N
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Dertigste Jaargang — 3e Aflevering — Maart 1924

AGENDA VAN VOORDRACHTEN OP 'T GEBIED VAN
PHYTOPATHOLOGIE EN ECONOMISCHE

ENTOMOLOGIE.

25 Januari, aanvang 3 uur.

De Heer J. G. J. A. Maas, landbouwkundige aan het algemeen
proefstation der Avros te Medan, over „De Oliepalm en

hare ziekten", in de coUegezaal van Prof, van Bijlert.

8 Februari, aanvang 3 uur.

Dr. C. J. J. VAN Hall, Directeur van het Instituut voor Planten-

ziekten te Buitenzorg, over ,,Tropische plantenziekten",

in het lab. van Prof. Quanjer.

11 Februari, voordracht van Studiebelangen, 's avonds 7| uur.

Dr. J. G. OoRTWiJN BoTJEs, te Oostwold. ,,Samenwerking

van kweeker en phytopatholoog bij de bestrijding van
plantenziekten", in het lab. van Prof. Qtjanjer.

29 Februari, aanvang 3 uur.

Dr. E. VAN Slogteren, phytopatholoog aan het Instituut voor

Phytopathologie te Lisse, over ,,Bloembollenziekten" in

het lab. van Prof. Quanjer.

14 Maart, aanvang 2^/2 uur,

De Heer J. G. J. A. Maas, landbouwkundige aan het algemeen

proefstation der Avros te Medan, over ,,De bruine bin-

nenbastziekte van de rubber", in de groote coUegezaal

in .,de Valk".
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21 Maart, aanvang 2^/2 uur.

Mej. H. L. G. DE Bruyn, plantkundige aan het Instituut voor
Phytopathologie te Wageningen, over de ,,Phytophthora-

ziekte der seringen", in het lab. van Prof. Quanjeb.

28 Maart, aanvang 2^/2 uur.

De Heer T. A. C. Schoevers, phytopatholoog van denPlanten-
ziektenkundigen Dienst te Wageningen, over ,,Intere8sante

plantenziekten en schadelijke dieren, waargenomen in

1923", in het lab, van Prof. Quanjer.

5 April, aanvang 10 uur v.m.

De Heer M. de Koning, Houtvester der Nederl. Heide Maat-
schappij te Arnhem, over ,,De ziekten van onze exotische

Conifeeren en loofboomen, voorzoover deze voor den
Nederlandschen boschbouw van belang zijn", in het ge-

bouw der Nederl. Heide Maatschappij te Arnhem.

2 Mei, aanvang 2^/2 uur.

Prof. Dr. W. Roepke. ,,Houtbijen van het geslacht Xylocopa
op Java", in de groote coUegezaal in ,,de Valk".

Een nader aan te kondigen dag in Mei of Juni.

Prof. Dr. H. M. Quanjer, ,,De zoogetiaamde Virusziekten der

planten" met demonstratie aan aardappelplanten en suiker-

riet, in het lab. van Prof. Quanjer.
H. M. Quanjer.

Wij plaatsen hier de door Prof. Quanjer verstrekte vol-

ledige lijst van de voordrachten op 't gebied van de ziekten

en beschadigingen van kultuurgewassen, die in 1924 werden en

nog zullen worden gehouden, welke voordrachten 00k voor de

donateurs en de leden der Nederlandsche phytopathologische

(plantenziektenkundige) Vereeniging gratis toegankelijk zijn.

Men gelieve er nota van te nemen, dat deze voordrachten alle

te Wageningen worden gehouden, behalve die van den Heer M.
de Koning, welke te Arnhem plaats vindt. Laatstbedoelde

voordracht kwam nog niet voor op de agenda, welke op den
omslag van de 2e aflevering werd afgedrukt. Het was tot onzen
spijt niet mogelijk, laatstbedoelde agenda op te nemen voor

de eerste drie lezingen (van 25 Januari, van Sen llFebruari)

waren gehouden.

De Redactie
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OVERZICHT OVER DE VOORNAAMSTE ZIEKTEN EN
PLAGEN VAN DEN CACAOBOOM OP JAVA

DOOR

J. J. PAERELS.

Vooral sedert 1901, het jaar van de oprichting van hetProef-
station voor Cacaokultuur te Salatiga, heeft men er zich op Java
krachtig op toegelegd, de verschillende ziekten en plagen te

leeren kennen, die den cacaoboom daar teisteren en daarvoor
de geschikte bestrijdingsmiddelen aan te geven. Bij een kultuur

als deze, waar zooveel last wordt ondervonden van allerlei

vijanden, dat zelfs haar voortbestaan eenigermate afhankelijk

is van de wijze hunner bestrijding, daar moest de toepassing

der bestrijdingsmiddelen met grooter nauwgezetheid geschieden

dan tlians zeer dikwijls het geval is. Noodzakelijkzoubijv. zijn,

op vrijwel iedere cacaoonderneming op Java een vaste ploeg

arbeiders aan te wijzen, die zich met niets anders zouden bezig-

houden, dan met het onafgebroken nagaan van ziekten en plagen

in den aanplant. En vooral zal moeten worden gestreefd naar
een nauwe samenwerking tusschen naburige ondernemingen,
om het tijdstip voor de bestrijdingsmaatregelen meer gelijktijdig

vast te stellen, waardoor veel arbeid meer nuttig effect zou op-

leveren en nieuwe invasies zouden worden voorkomen.
Geven we thans een overzicht van de meest voorkomende

ziekten en plagen, die we bij de cacaokultuur op Java aantreffen,

I. Beschadigingen door meteorologische invloeden.

Zonnebrand.

Deze beschadiging treedt op, wanneer de cacaoboom aan
langdurige felle bestraling van de zon is blootgesteld, zoodat

door een betere beschaduwing het afstervingsproces kan worden
voorkomen. Verschillende insekten, zooals Helopeltis, tasten de

planten, die door zonnebrand zijn verzwakt, zeer veelvuldig

aan, waardoor de schade nog wordt verergerd. Hetzelfde ziet

men bij de cacaoboomen, die door windschade hebben te lijden,

Doordat Helopeltis bij voorkeur de z.g. bladgewrichten aan-

steekt, gebeurt het door sterken wind, dat de bladschijf om den

bladsteel wordt gedraaid. Het gevolg hiervan is, dat het buiten-

ste weefsel wordt verscheurd en dat de verbinding tusschen blad

en steel door verwrongen vaatbundels blijft bestaan, zoodat de

8ch.a,de, door de Helopeltis reeds veroorzaakt, door den wind nog
wordt verergerd.
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Door het aanplanten van paggers en windbrekers tracht men
de windschade zooveel mogelijk te verminderen.

II. Beschadigingen door physiologische storingen.

Knoestvorming

.

Aan de stammen van de cacaoboomen ontstaan wel eens

knoesten, die de grootte van een vuist kunnen krijgen. Deze
knoestvorming wordt veroorzaakt door 't uitloopen van slapende

oogen, die echter niet krachtig genoeg zijn om door de schors

lieen te breken. Men doet het beste, deze knoesten weg te snijden

en de wondvlakte te teeren.

Zwart warden der vruchten.

Bij iederen bloei van den cacaoboom worden steeds een grooter

aantal vruchten aangelegd dan tot rijpheid kunnen komen.
Hiervan is bet gevolg, dat een groot aantal wegens voedsel-

gebrek afsterven en zwart worden, hetgeen niet aan ziekte

moet worden toegeschreven, maar als een normaal physiologisch

verschijnsel kan worden beschouwd. Een aantal saprophyti-

sche schimmels vindt men er dan steeds op.

Dit afsterven kan tot op zekere hoogte worden tegengegaan
door een rationeele kultuurwijze, n.l. door een juist plantverband,

door licbten en regelmatigen schaduw, door oordeelkundigen

snoei, door bemesting en goede grondbewerking e.a. Door
vroegtijdig een gedeelte der jonge vruchten weg te nemen, be-

vordert men de ontwikkeling der overige.

III. Beschadiging door Phanerogamen.

Op de takken van de cacao komt vaak een woekerplant voor
{Loranthus spec), die zich gewoonlijk het eerst op de dunne
gedeelten der takken nestelt. Langzamerhand groeit zij naar den
stam toe, om tenslotte den geheelen tak en zelfs den boom
te dooden.

Uitkappen of afzagen van de takken, waarop de woekerplan-

ten groeien, is de eenige wijze, waarop tegen deze plaag kan
worden opgetreden.

IV. Schimmelziekten.

a. Ziekten van stam en takken.

Djamoer oepas-ziekte.

Deze ziekte wordt door Corticium salmonicolor B. et Br. ver-

oorzaakt, die de aangetaste takken tot afsterven brengt. Zelden
begint djamoer-oepas aan den top van den boom, maar door-
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gaans meer op het dikke gedeelte der takken. De schors verrot

dan hier en aan de oppervlakte verschijnt het karakteristieke

lichtroode vliesje. In een verder ontwikkelingsstadium dringt

de schimmel ook in het hout, waardoor het watertransport

wordt belemmerd en de takken tenslotte afsterven.

Eigenlijk is C. salmonicolor een z.g. wondparasiet, doch onder

gunsiige groeivoorwaarden kan hij voldoende virulent worden
om ook volkomen gezonde en gave planten te infecteeren.

De bestrijding bestaat daarin, dat men de aangetaste planten-

deelen afsnijdt en verbrandt, terwijl de gemfecteerde plaats

met carbolineum moet worden bestreken.

Instervings-ziekte.

De schimmel Diplodia cacaoicola P. Henn, een wondparasiet,

veroorzaakt deze ziekte. doch alleen bij boomen, dienietYolkoraen

gaaf of gezond zijn. Men heeft deze ziekte een enkelen keer

waargenomen na HeJopeltis-a,BjTita,Btmg van de cacaoboomen.
In den regel treedt de ziekte het eerst op aan de toppen der

takken en wanneer het mycelium eenmaal binnen in de plant

is gedrongen, verspreidt het zich door het hout. De nog over-

gebleven bladeren beginnen dan spoedig te verwelken en nemen
een bronsbruine kleur aan. Wanneer de infectie zich zoodanig

heeft uitgebreid, dat deze zich door de dikkere takken tot den

stam heeft voortgezet, dan blijft er weinig anders aan te doen,

dan den boom op stomp te kappen en te verbranden. Men kan
dan een uitlooper aanhouden, althans wanneer de schimmel niet

reeds tot den wortel is doorgedrongen.

Vlekkanker-ziekte

.

Het eerste verschijnsel van deze ziekte, die veroorzaakt wordt

door Phytophthora Faberi Maubl. is het geel worden en 'tafvallen

van de bladeren.

Typisch is echter voor den vlekkanker, dat op den stam

vochtige plekken ontstaan, soms met een wat kleverig exsudaat,

die, wanneer men deze plekken aansnijdt,; een typisch wijnroode

verkleuring vertoonen.

De ziekte heeft op Java gewoonlijk een meer chronisch ver-

loop, terwijl in vele gevallen eenmaal aangetaste exemplaren

later door uitdroging der kankerplekken genezen. Luchtver-

versching in de tuinen door de boomen kort op te snoeien kan

dit uitdrogen bevorderen in tuinen waar veel vlekkanker voor-

komt. Is de infectie nog slechts weinig doorgedrongen, dan kan

men het zieke gedeelte aan de boomen afschaven en de wond-
vlakte met carbolineum bestrijken.
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De Java-Criollo is veel vatbaarder gebleken voor viekkanker

dan de Djati Roenggo-hybride. Bij de vlekkankerziekte wordt

de infectie door de Pkytophthora op den voet gevolgd door andere

zwammen, o.a. door Nectria {Fusarium).

b. Ziekten van de bladeren.

Spinneweb-ziekte.

Deze ziekte komt vooral voor in oude aanplantingen en is

dadelijk te berkennen aan de dikke, witte, met bet bloote oog

duidelijk zichtbare draden, die buiten over de jonge takken en

bladeren kruipen en welke samengesteld zijn uit talrijke fijne

scbimmeldraden. ZehntjSter noemt de schimmel identiek met
Stilbella nana Massee.

Bij de jonge takjes gaan de draden spoedig op de bladstelen

en bladschijven over en doen daar doode plekken ontstaan.

Later sterven de geheele bladeren af en blijven aan stevige

scbimmeldraden bangen.

c. Ziekten van de vruchten.

Zwartrot.

Het zwart worden der cacaovruchten wordt in den regel ver-

oorzaakt door verschillende saprophytische scbimmels, behooren-

de tot de geslacbten Thyridaria (Diplodia), Nectria (Fusarium),

Colhtotrichum e. a.!

Dikwijls treedt Thyridaria tarda zoodanig op den voorgrond,

dat de vrucbten als met een roetlaag bedekt schijnen, daar er

rijkelijk zwarte sporen worden gevormd. Deze aangetaste kolven

moeten geregeld worden ingezameld en verbrand ofonderkalk

begraven worden.

Vruchtrot of Bruinrof.

Dezelfde schimmel, die de vlekkanker-ziekte veroorzaakt,

PhytopMora Faberi Maubl., veroorzaakt ook deze ziekte.

De aantasting begint gewoonlijk aan de punt der cacaokolven

en stijgt dan langzamerband gelijkmatig naar boven. Typisch

is de scherpe grens, die er bestaat tusschen bet zieke en bet

gezonde vruchtgedeelte.

Op Java komt het vruchtrot nog betrekkelijk weinig op de

cacao voor.

d. Ziekten van den wortel.

Soms vormt een schimmel aan den buitenkant der cacao-

wortels een bruinachtige viltlaag, die met grond tot een

harde zwarte laag samenplakt. Deze schimmel is thans nog

niet nader gedetermineerd.
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Ook Thyridaria tarda kan zich tot in den wortel voortzetten

en dan aanleiding geven tot hef plotseling afsterven van den
cacaoboom. Waar wortelzieke boomen voorkomen, dient de

grond met ongebluschte kalk te worden gedesinfecteerd op de

plaats, waar de afgestorven boomen stonden.

V. Dierlijke Vijanden.

I. Vijanden van de vruchten.

Helopeltis antonii Sign. ; Helopeltis theivora Waferh.

Bij de aanboringen van deze wants op de vruchten blijven er

plekjes achter, waardoor bij sterke aantasting de kolven van
buiten bijna gelieel zwart kunnen worden. Bij jonge vruchten
zijn slechts een klein aantal aanboringen voldoende om de verdere

ontwikkeling der vruchten te stuiten en deze te doen verdrogen

en afsterven.

De zwarte kleur van de vruchtschi^ bepaalt zich slechts tot

de dikte van enkele m.M. ; inwendig hebben de kolven in den
regel hunne normale kleur, behalve enkele bruine vlekjes op de

plaatsen, waar de wantsen hun zuigsnuit hebben ingeboord.

Vooral de jonge vruchten hebben sterk te lijden onder de

aantasting van Helopeltis ; deze verdrogen en vallen spoedig af

.

Bij de oudere vruchten worden de schillen hard en ondervinden

deze een stilstand in uitwendigen groei. Het binnengedeelte van
de kolf blijft zich echter normaal ontwikkelen, zoodat op tal

van plaatsen barsten in de schil ontstaan. Alleen vruchten, die

bijna haren vollen wasdom hebben gekregen, kunnen onder deze

omstandigheden nog rijp worden.

De Helopeltis legt bij voorkeur zijn eieren in de schil der cacao-

kolven, ook wel in de vruchtstelen der jonge vruchten. Een
groot bezwaar bij de bestrijding van dit insekt is, daternoggeen
parasieten bekend zijn, die in de Helopelfis-eieren leven, terwijl

het insekt nog vele andere voedsterplanten heeft (thee, kina,

en vele wilde planten), waardoor elk bestrijdingsproces door her-

nieuwde infectie van buiten kan worden gevolgd.

Zoowel de gevleugelde als niet gevleugelde insekten laten zich

op de kolven vrij gemakkelijk met de hand vangen, welke arbeid

zeer geschikt is voor inlandsche kinderen. Daarnaast is het

z.g. flamboyeeren der vruchten het beste middel om Helopeltis

in het groot te bestrijden. Dit geschiedt met een fakkel, waarvan
de vlam den buitenkant van de kolf moet raken (en ook den

vruchtsteel) om de Helopeltis te verschroeien. Destijds werd in

een der bulletins van het proefstation te Salatiga de raad gegeven

:

,,Vangen zoolang er weinig Helopeltis voorkomt, flamboyeeren

als er veel Helopeltis is."
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Tegenover dit flamboyeeren staat het ,,bemieren" van de
cacaotuinen; beide methoden 'sluiten elkaar uit.

Men brengt n.l. in de cacaoboomen nesten van de z.g. zwarte
cacaomier, Dolichoderus bituberculatus, ongeveer 5—10 per boom.
De kunstmatige mierennesten bestaan in bijeengebonden
bladeren of bamboekokers. De mieren scbijnen het verblijf voor
Helopeltis op de cacaoboomen minder aangenaam te maken,
waardoor dit insekt sterk vermindert, soms geheel verdwijnt.

Het is duidelijk, dat het stelselmatig ,,bemieren" der cacao-

tuinen en het onderhoud der mieren volstrekt geen eenvoudige
zaak is. Wordt de methode echter met nauwkeurigheid toegepast

en krachtig volgehouden, dan is elke andere bestrijding van
Helopeltis overbodig en men heeft de voldoening zijn tuinen

weer weelderig te doen opfleuren. •

—

Als bestrijdingsmiddel tegen de cacao-mot evenwel is het

,,bemieren" proefondervindelijk gebleken van weinig beteekenis

te zijn.

De zwarte cacaomier brengt echter steeds schildluizen met
zich mede. De ,,echte" witte cacaoluis {Pseudococcus crotonis)

en de witte luis Pseudococcus citri vergezellen de zwarte mieren
vrij geregeld : de laatste soort, die voor de cacao zelf ook schade-

lijk kan worden, echter veel minder dikwijls dan de eerste. De
laatste soort is te herkennen aan de roetdauwvorming, die bij

de eerste niet voorkomt.
Pseudococcus citri is beweeglijker dan Ps. crotonis en kruipt

zelfs als volwassen insekt gemakkelijk. Zij vormt gewoonlijk niet

zulke groote kolonies en komt meer sporadisch voor.

De biologische samenhang tusschen cacaomier en witte luis

is zoo hecht, dat men in de cacaotuinen nooit de een zonder de

ander zal aantreffen. Reeds jaren geleden hebben practici

opgemerkt, dat, waar beide veelvuldig optreden, de cacao vrij

blijft van Helopeltis. En steeds is deze waarneming bevestigd

geworden.

Borende rupsen:

a. Tineidae.

De cacaomot {Acrocercops cramerella Sn.) is de grootste ramp
voor de cacaokultuur op Java.

De schade wordt vrijwel uitsluitend aan de cacaovruchten
toegebracht, waarin de mot onregelmatig gekronkelde boor-

gangen maakt, die gedeeltelijk in de vruchtschil, maar vooral

in het witte vruchtvleesch worden gemaakt. Ook in den centralen

mergstreng, waaraan de zaden zijn vastgehecht, komen de gangen
voor.
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De pitten zelf worden niet aangetast, doch daar de aanvoer

van voedsel daarheen belemmerd wordt, gaan deze zich abnor-

maal ontwikkelen. De zaden gaan een harde massa vormen,
die met de vruchtschil is vergroeid, zoodat de aangetaste kolven

moeilijk zijn te openen.

De rupsen kiezen voor hare verpopping bij voorkeur den achter-

kant der cacaobladeren.

De jonge rupsen kunnen niet van de eene kolf op de andere

overgaan; evenmin is .bet waarschijnlijk, dat de pas uitgekomen
rupsjes andere vruchten kunnen besmetten dan die, waarop
de eieren zijn gelegd. Het eenige middel om een mottenplaag
eenigszins te bestrijden is dan ook, dat men een of twee keer per

jaar de aanwezige rupsen tracht te vernietigen door de vrucbten

van de boomen te halen en in kuilen te begraven. Dit z.g.

,,rampassen" beeft werkelijk uitstekende resultaten opgeleverd.

Het onmiddellijk begraven der vrucbten is echter noodzakelijk,

omdat anders de volwassen rupsen de gelegenheid krijgen te

gaan verpoppen en binnen een week weer motvlindertjes leveren.

Behalve de cacaovruchten infecteert Acrocercops cramerella

ook nog kola-, ramboetan- en namnam- {Cynometra cauliflora L)

vruchten. De z.g. Djati Roenggo-hybride wordt in belangrijk

mindere mate door de cacaomot aangetast dan de Java Criollo.

Door de onderzoekingen van Roepke zijn in de laatste jaren

een aantal parasieten van het cacaomotje bekend geworden.

Dit zijn voor het meerendeel sluipwespen behoorende tot de

familie der Ichneumonidae o.a. Diaglyptidea Roepkei Viereck;

Photoptera erythronota Viereck en Mesostenus spec.

De motbestrijding ondervindt een belangrijke tegenwerking

van z.g. hyperparasieten, vooral sluipwespen, behoorende tot

de familie der Chalcididae, die de parasieten aantasten en deze

dan beletten hun bestrij dingswerk te verrichten.

h. Sesiidea.

Een rups, Sesia hector Butl. boort zich door de schil tot in het

binnenste der cacaokolven. Eveneens de rups van eene tot het

geslacht Aegeria behoorende soort, waarvan de vlinder door

DocTERS VAN Leeuwen is beschreven. Deze boort bij voor-

keur door Helopeltis aangetaste kolven aan.

II. Vijanden van stam en takken.

De jonge scheuten worden evenals de vruchten en bladeren

door Helopeltis antonii aangetast, waarvan zeer nadeelige gevolgen

worden ondervonden. Ook de waterloten worden door dit

insekt aangeboord.
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Natuurlijke vijanden van Helopeltis zijn verschillende vang-
sprinkhanen (llantidae), enkele roofwantsen (Reduviidae) en
enkele soorten spinnen.

Onder de vogels zijn slechts een tweetal bekend, die Helopeltis

verdelgen n.l. een meezensoort, Parus cinereus Bonn, et Vieill.

op Java ,,glatik batoe" genaamd, en Pericrocotus exsul Wall,

bij de Soendaneezen ,,manoek seupah" geheeten.

Borende rupsen.

a. Zeuzera coffeae Nietner.

De rupsen dringen zijwaarts in de cacaotakken en maken
overlangsche boorgangen, die een middellijn van een tiental

m.M. kunnen hebben en 40—50 c.M. lang kunnen zijn.

Het directe gevolg van deze aanboringen is, dat de bladeren
gaan verdrogen en de takken afsterven.

Het bestrijdingsmiddel is natuurlijk het afkappen en ver-

nietigen van de aangeboorde takken.

Natuurlijke vijanden van den Zeuzera-hoorder zijn een sluip-

wesp, behoorende tot de familie der Braconidae, een schimmel
en de larve van een vlieg (niet nader in de literatuur aangeduid).

6. Phassus damor Moore.

Deze ringboorder beschadigt de schors vlak boven en zelfs

in den grond. Het lijkt, alsof de stam als 't ware geringd wordt
en verder worden in het inwendige van den boom tot zelfs in

de hoofdwortels boorgangen gemaakt.
De rups behoort tot de familie der Hepialidae. Als bestrijdings-

middel heeft men wel getracht, de rups met teer in aanraking
te brengen, door geteerd touw in de boorgangen te brengen.

c. Arbela dea Swinhoe en Arbela tetraonis Moore.
De wijze van aantasting geschiedt in hoofdzaak als bij den

Zeuzera-hoordeT, doch de rupsen zijn wat kleiner, waardoor de

boorgangen wat dunner en korter zijn.

Door vernietiging der takken tracht men wel deze boorders
te bestrijden.

Borende kevers en hunne larven.

a. Cerambycidae, boktorren.

De meest gevaarlijke boktor voor de cacao is Glenea novem-
guttata Cast., waarvan de larve zeer vraatzuchtig is. Verder
zijn Monohamnus fistulator Germ, M. lateralis Guer, Epepeotus

luscus F., Pelarqoderus bipunctatus Dalm. e.a. schadelijk in

cacaoaanplantingen.
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De volwassen larven boren zich in tot op het hout en maken
e- langgerekte holten in, om zich daarin te verpoppen. Is de

aantasting nog 'n het beginstad'um, dan kunnen de keverlarven

nog veelal verwijderd worden door de schors weg te snijden,

terwijl in meer gevorderd stadium het afsnijden van de takken

of het op stomp kappen van de stammen als het eenige bestrij-

dingsmiddel in overweging dient te worden genomen.

b. Sco^ytidae of bastkevers.

Het optreden van de bastkevers in cacao-aanplantingen is

op Java veelal secundair d.w.z. ze verschijnen eerst, wanneer
de boomen reeds door kanker of djamoer oepas of andere ziekten

zijn aangetast.

Xyleborus coffeae Wiirth tast echter ook jonge gezonde

planten op de kweekbedden aan. Vooral het nog groene stam-

gedeelte of takken tast deze aan en maakt in de lengte-richting

van het merg zijn nest.

Het afsnijden en verbranden van de aangetaste takken kan
bij een eerste optreden van deze plaag eenig siicces hebben;

bij een grootere uitbreiding moet echter de bestrijding worden
overgelaten aan een sluipwesp, die als parasiet van dezen bast-

kever wel optreedt.

c. Curculionidae of snuiikevers.

Ernstige beschadiging aan de cacaoboomen kunnen zoowel

de kever als de larve van Alcides Leewenii Heller aanbrengen.

Het gevolg van de aantasting is, dat de takken der cacaoboomen
afsterven, daar de kever zich met de sappen uit de jonge takein-

den voedt. De larven maken in de toppen boorgangen, die soms
40 c.M. lang kunnen worden en in het merg worden uitgehold.

De kevers dienen gezocht en vernietigd te worden.

d. Buprestidae of prachtkevers.

Vooral twee soorten staan te boek als vijanden van de cacao

n.l. Chrysochroa fulminans Fabr. en Cafoxantha bicolor Fabr.

De reusachtige larven boren zich in de stammen in en dringen

daarin tot op het hout toe door, waarin zij boorgangen van meer
dan 1 M. lengte kunnen maken. Hierdoor wordt de aangerichte

schade soms zeer aanzienlijk. Men bestrijdt deze plaag het beste

door te trachten de larven uit de boorgangen te halen of door

inspuitingen in de gangen met zwavelkoolstof ze te dooden.^

—

Onder de overige vijanden van den cacaoboom noemen we nog
Termieten, die vooral bij den overgang van den west-moesson in
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den oost-moesson optreden en die bestreden kunnen worden door
het verdelgen van de termietennesten.

Mieren, n.l. de z.g. gramang mier, Plagiolepis longipes

Jerd., die een vijand van de cacaokultuur kan genoemd worden,
omdat zij de zwarte mier, die zoo gunstig werkt bij de bestrijding

van de Helopeltis, absoluut verdrijft, zoodat door hare aanwezig-
heid de Helopeltis direct sterker optreedt.

Krekels en Sprmkhanen, waarvan de eerste de schors der takken
en stammetjes van jonge cacaoaanplantingen aantasten, terwijl

de laatste, bij gebrek aan beter, onontloken takken en bladeren

eten, vooral van jonge planten. Enkele soorten Vangsprinkhanen,
Mantidae, bewijzen zich echter nuttig, daar zij direct ook vijanden

van Helopeltis zijn.

III. Vijanden van de bladeren.

a. Coccidae of Schildluizen.

Eenige soorten van witte luizen, behoorende tot het geslacht

Pseudococcus, veroorzaken aan de cacaobladeren en jonge

takjes oneffenheden.

Natuurlijke vijanden van de witte cacaoluis zijn: le de rups
van een klein dagvlindertje, Spalgis epius Westw. 2e een kleine

sluipwesp, eene soort van Ghalcidide en 3e een klein vliegje, zeer

verwant met het geslacht Diplosia.

Volgens onderzoekingen van van der Goot ontwikkelt de

witte cacaoluis onder den invloed van de zwarte mier zich tot

weelderige kolonies, terwijl zij zonder deze mier zich slecht of

in het geheel niet vermeerdert.

b. Lepidoptera of Rupsen.
1. Tortricidae of Bladrollers.

De rupsen van verschillende soorten Tortrix komen zoo nu
en dan op de cacao voor en spinnen de jonge bladeren aan elkaar.

Meer schade doen echter sommige

2. Limacodidae of SlaJcrupsen.

Zoowel Orthocraspeda trima Moore als Parasa lepida Cr.

zijn ernstige vijanden van de cacao en kunnen geheele aan-
plantingen kaal vreten.

Verder zijn als schadelijk te beschouwen onder de slakrupsen

:

Altha castaneipans Moore, Setora nitens Wlk., Scopelodes unicolor

Wk., Miresa albipuncta Herr.-Schaff. en 31. argentifera Moore.
Als natuurijke vijanden der Limacodidae treden sluipwes-

pen op.
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3. Psychidae of Zakrwpsen.

Deze rupsen beschadigen de cacaobladeren door daaruit stukken
weg te vreten, meestal aan den onderkant der bladeren. Ge-

woonlijk geschiedt dit aanvreten des nachts.

Het eenige afdoende bestrijdingsmiddel tegen dezeplaag is de
aangetaste boomen zoo zorgvuldig mogelijkte doen afzoeken en de
rupsen te vernietigen. Eenige der meest voorkomende spec, zijn:

Heylaertsia laminati Hamps.; Animula sumatrensis Heyl.,

Eumeta Crameri Westw., E. Layardi Moore en Pteroma Reyn-
vaanii Heyl.

c. Bladvretende kevers.

1. Chrysomelidae of Bladkevers.

Verscheidene van deze bladkevertjes kunnen uiterst schadelijk

voor de cacao zijn, omdat ze uit de pas ontplooide cacaobladeren

aan de randen onregelmatig gevormde gaten vreten.

Vele van deze bladkevers behooren tot bet geslacht Antipha
en zijn moeilijk te determineeren. Twee zeer bekende soorten

zijn ook Ewphitrea micans Baly en Pseudaplosyonya coerulei-

pennis Duvid.

De larven van de Chrysomelidae worden niet op de cacao-

boomen aangetroffen, zoodat de schade alleen door de volwassen
dieren wordt aangericht.

2. Curculionidae of Snuitkevers.

Gewoonlijk boren de snuitkevers de bladeren aan den onder-

kant aan door hunnen snuit diep in de nerven te boren. Ook
vreten zij kleine smalle strookjes uit het bladmoes.
De voornaamste soorten, die schadelijk zijn voor de cacao-

tuinen, zijn:

Myllocerus isabelUnus Schonh, M. subvirens en Phytoscapha
lixabundus Boh.

3. Lamellicomia of Bladsprietige kevers.

Deze kevers zijn eveneens ernstige vijanden van de cacao-

kultuur, daar ze uit de cacaobladeren groote stukken vreten.

Men kan soms in sommige tijden van het jaar aan de aangetaste

boomen geen enkel gaaf blad meer vinden.

Gewoonlijk zijn in den Oostmoesson maar weinig kevers te

vinden ; zoodra het weer vochtiger wordt, komen zij te voor-

schijn. De schade wordt bij nacht veroorzaakt; overdag rusten

de kevers op den grond. Het meest schadelijk zijn een paar

Adoretus- en Apogonia-^oovien, waarvan de gevaarlijkste is

Adoretus umbrosus F. De overige behooren meest tot de gesachten

Anomala, Brahmina, Serica en Holotrichia. —
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTENZIEK-
TENKUNDIG GEBIED.

14. Aardappelschnrft en hare bestrijding. De Heer J. A. van
RiEL, Rijkslandbouwconsulent voor Zuidelijk Zuid-Holland te

Dordrecht, deelde mij bij schrijven van 6 Febr. j.l. o.a. het

volgende mee: ,,Ook op de Zuid-HoUandsche eilanden lieeft

men allerwegen kunnen constateeren, dat de aardappelen op

gescheurd grasland in belangrijke mate aan schurft lijden, veel

meer dan op gewoon bouwland."

De Heer G. A. van der Waal, Hoofdcontroleur der Holl.

Mij. vanLandbouwte KJaaswaal, schreef mij in een brief van 16

Febr. j.l.: ,.Ook op de Zuid-Hollandsche eilanden is het algemeen

bekend, dat pas gescheurd weiland veelal schurftige aardappelen

voortbrengt. De mate van aantasting is echter niet op alle gron-

den gelijk. Het sterkst worden de aardappelen aangetast op

lichte en droge, hoog gelegen gronden. Op zware kleigronden,

die niet hoog, b.v. niet meer dan 40 of 50 c.M. boven peilliggen,

heeft men meestal weinig last van schurft.

,,Wij hebben ongeveer 20 jaar geleden eenige perceelen wei-

land gescheurd en daarop aardappelen verbouwd. Enkele

perceelen bestonden uit zware, niet hoog gelegen klei; daarop

hadden wij weinig last van schurftige knoUen.

,,Een ander perceel bestond uit zeer lichte, droge klei, waar-

doorheen vroeger een schelpenpad had gelegen. De aardappelen,

welke er op groeiden, waren geheel met schurft bezet. De aard-

appelen, geoogst op het gedeelte, hetwelk op en in de onmiddel-

lijke omgeving van het vroegere schelpenpad lag, waren totaal

ongeschikt voor consumptie. Zelfs na 5 jaar groeiden op dit

veld nog schurftige aardappelen.

,,In 1920 verbouwde ik aardappelen op een perceel lichten,

goed doorlatenden kleigrond, hetwelk 10 jaar te voren was ge-

scheurd. Ook dit perceel gaf toen nog schurftige aardappelen.

,,De aardappelen, welke in 1918 op het vele gescheurde gras-

land groeiden, waren over 't algemeen in meer of minder sterke

mate met schurft bezet."

Ik dank de Heeren Van Riel en Van der Waal zeer voor

hunne mededeelingen en houd er mij nog verder voor aanbevolen

om te worden in kennis gesteld met de ervaringen, in verschil-

lende streken van ons land en op verschillende grondsoorten

opgedaan omtrent de vraag: of in 't algemeen de aardappelen,

geteeld op gescheurde graslanden of weiden, meer of minder

schurftig zijn dan die, welke verbouwd zijn op andere terreinen

(Zie ,,Tijdschrift over Plantenziekten" van November 1923:
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jjBcknopte aanteekeningen'", No. 66 en id. van Januari 1924,

jjBeknopte aanteekeningen", no. 1).

15. Resultaten met onrijp gerooide aardappelpoters. Naar aan-

leiding van de voordracht van den Heer 0. J. Cleveringa,
opgenomen in afl. 2 van dezen jaargang, bericlitmij mijnniede-

redacteur, de Heer M. de Koning, Houtvester bij de Nederl.

Heidemaatschappij teArnhem: „In 1922 werden op eene ont-

ginning van de Nederl. Heide Mij. in de Doorwertsche heide (bij

Renkum) van 200 struiken Roode Star de peters geoogst en wel

a een maand te vroeg, 6 14 dagen te vroeg, c op tijd. De poters

werden in 1923 op proefveldjes van 50 M^. uitgepoot. De op-

brengst was:

van 1 maand te vroeg gerooide poters : 82 K.G. grooten en
poters, 25 K.G. kriel;

van 14 dagen te vroeg gerooide poters: 84 K.G. grooten en

poters, 19 K.G. kriel;

van op tijd gerooide poters: 60 K.G. grooten en poters, 18 K.G.
kriel, waaronder zieken.

16. Over de meerdere of mindere talrijkheid van de verschil-

lende soorten van aardvlooien, die op koolplanten voorkomen,
komt eene stiidie van N. A. Kemner voor in ,,Meddelande No 252

fran Central anstalten for forsoksvasendet pa jordbruksomradet;
Entomologiska avdelningen No. 41", getiteld „Studier over
Jordlopporna" (Stockholm, 1923). In de jaren 1917 en 1918
stelde Kemner een onderzoek in naar liet meer of minder voor-

komen van de verschillende soorten van aardvlooien op de kool-

velden in de verschillende provincien van Zweden. Ten gevolge

van de sterke droogte, die in de maand Mei van de aangegeven
twee jaren heerschte, was het aantal aardvlooien bijzonder groot

en werd veel schade door deze kevertjes teweeggebracht. Kemner
ontving van zijne geregelde rapporteurs en van een aantal andere
correspondenten monsters toegezonden van de op koolplanten

aangetroffen aardvlooien. Al deze zendingen werden door hem ge-

determineerd. Vele van de toegezonden monsters waren voor het

doel onbruikbaar, omdat zij niet uit aardvlooien, maar uit andere

insekten bestonden, dikwijls uit koolzaadglanskevers {Meligethes

aeneus); maar in elk geval konden dan toch in 1917 73 monsters
en in 1918 98 monsters voor het beoogde doel dienen. De toe-

gezonden, van koolplanten afkomstige aardvlooien behoorden
alle tot het geslacht Phyllotreta Foudr., en wel tot de soorten

Ph. nemorum L., Ph. undulata Kutsch, Ph. vittata F., Ph. atra
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F. en Ph. nigripes F. De resultaten van Kemner's onderzoek

zijn in de volgende tabel aangegeven.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER P L A N TE N Z IE KTE N
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Dertigste Jaargang — 4e Aflevering — April 1924

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

17. Leefwijze van de sluipwesp Microgaster (Apanteles) glomera-
tus. In ,,De Levende Natuur", jaargang XXVIII, afi. 6 (October

1923) komt een artikel voor vandenHeer A. JoMANte Amersfoort,

getiteld „Sluipwespen en nog wat". Daarin lees ik het een en

ander over het bekende sluipwespje Microgaster glomeratus,

dat in grooten getale in de gewone koolrups (de rups van het

groote koolwitje) kan parasiteeren. De Heer Joman schrijft:

,,Wel 95 % en meer der rupsen is besmet met sluipwespeitjes,

waarom Apanteles (Microgaster) wel eens een groote weldoener

der menschheid wordt genoemd, inzonderheid van de kool-

bouwersaanden Langendijk,in de Streek, enz." Het zij mij ver-

gund, hierbij even terloops het volgende op te merken.

Een koolwitje legt eieren aan de koolplanten alleen op zulke

plaatsen, waar later de volwassen rupsen in de naaste buurt de

gelegenheid kunnen vinden om zich een eindweegs boven den
grond te verpoppen aan boomstammen, palen, muren of schut-

tingen. Waar dorgclijke gelegenhoden om te verpoppen ont-

breken, komen ook geen koolrupsen voor. Voorzoovei mij bekend,

heeft de Heer W. W. Schipper het eerst daarop gewezen (Zie

„Tijdschrift over Plantenzieken", deel V, Maart 1899, biz.

1— 1 1 ) ; hij eindigt zijn artikel over de koolrups met drie raad-

gevingen, waarvan de eerste luidt: „Verbouw de koolen . ... in

het open veld ver van huizen, schuren, schuttingen, boomen,
enz." Nu heb ik tusschen de jaren 1895 en 1905, toen ik te

Amsterdam woonde en proefvelden betreffende bacterieziekte,

vallende ziokte, kankerstronken en draaihartigheid van kool-

planten aan den Langendijk had, deze streek uiteraard zeer

vele malen bezocht en altijd kunnen constateeren, dat de gewone
koolrups, die in andere streken zoo veel schade op de koolveldcn

kan aanrichten, daar zoo goed als niet wordt gevonden.
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Slechts dd^r, waar men rietmatten heeft geplaatst, om bepaalde

koolplanten tegen koude winden te beschermen, worden wel eens

koolrupsen aangetroffen. Aangezien aan den Langendijk de

uitgestrekte koolvelden zich bijkans altijd op een afstand van

de huizen en schuren bevinden en er in 't geheel geen boomen
staan dan hoogstens vlak bij de woningen, leggen de witjes

daar op de koolvelden geen eieren.

Maar dit : lechts ter loops. Algemeen wordt de meening ge-

huldigd, dat de reeds tamelijk uitgegroeide koolrupsen door de

sluipwespjes Apanteles {Microgaster) glo7neratus worden uitgeko-

zen om er hunne eieren in te leggen. ,,Zoo" — schrijft A. Joman
— ,,hebben wij het allemaal op school geleerd en zoo heb ik liet

allemaal in school aan de kinderen verteld. Ik voegde er later

steevast den raad aan toe om, als de kinderen koolrupsen

wilden kweeken, vooral jonge te nemen, want de oude gaven

bijna altijd sluipwespjes" .... „Niemand minder dan de groote

Franschman J. W. Fabre vertelt ons in een Belgisch tijdschrift

(,,Revue des questions scientifiques") dat deze voorstelling van

zaken niet opgaat".

Fabre bracht heele zwermen van de kleine sluipwespjes in

eene ruimte, waarin zich koolrupsen van allerlei leeftijd bevonden,

maar .... ook bij herhaalde proefnemingen zag hij nooit dat de

sluipwespen hare eieren in de lichamen der rupsen legden.

,,Nu nam Fabre een koolblad met eieren van het groote kool-

witje en legde dat onder de glazen klok; en ziedaar. Onmiddel-

lijk ontstond er een groote opschudding onder de Microgaster

{Apanteles) wijijefi; zij verzamelen zich om de eieren, zoo druk

soms, dat het eierhoopje er geheel zwart van ziet. Zij inspec-

teeren den gevonden schat, klapwieken en wrijven ten teeken

van groote bevrediging hun achterpooten tegen elkaar. Met
voelers en tasters trommelen zij op de eieren en onderzoeken ze

van alle zij den. Dan wordt op eenmaal nu hier, dan daar, de

achterlijfspunt met de eieren in contact gebracht. Daarbij ziet

men aan de buikzijde de fijne en spitse boor te voorschijn komen,
waardoor een wespeneitje onder het omhulsel van het vlinderei

wordt gebracht. Fabre geeft nog allerlei bijzonderheden. . .

.

waardoor nog meer wordt bevestigd: De sluipwesp Apanteles

gloineratus legt hare eieren niet in de rupsen, maar in de eieren

van het koolwitje. Deze komen er uit en in de rups ontwikkelt

zich de larve.

,,Ookeenandero onderzoeker, Dr. Abler uit Sleeswijk, kwam
bij zijne kweekingen tot het resultaat, dat onverschillig of hij

groote of kleine rupsen als object gebruikte, deze nooit werden

aangestoken.
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„Maar hij nam nog lets waar, dat Fabre zeker niet heeft

bijgewoond en dat gedeelteiijk met Fabre's ondervindingen in

strijd is. Zijn wespjes lieten namelijk de eieren ongemoeid, ten

minste tot eierleggen daarin kwam liet niet. Toen hij echter eene

proef nam met eitjes, waarin de ontwikkeling der rups van
buiten af reeds was waar te nemen, wat blijkt o.a. nit de af-

teekening van het zwarte rupsenkopje in het ei, kwamen de

M icrogasterwi^ijes in groote beroering; ze betastten de eieren

van alle kanten, drukten den kop er tuspchen, doch tot afzetten

van de eitjes kwam het nu ook nog niet. Weldra kwamen de

rupsjes uit en nauwlijks hadden de wespjes die bemerkt, of zij

stortten zich er op. Er ontstond een korte strijd, doordat de
rupsjes zich door heftig heen en weer slingeren van de voorste

lichaamshelft verdedigden, maar zonder gevolg, dan dat de
wespen haar doel bereikten en de eitjes deponeerden."

Nader onderzoek is nog noodig om uit te maken of de sluip-

wespen hare eiren leggen in de eitjes dan wel in de pas uitge-

komen rupsjes van het koolwitje; in ieder geval blijkt de alge-

meen heerschende opvatting, dat zij ze zouden leggen in de

grootere rupsen, onjuist. —

18. De iepenziekte. In ,,Verslagen en Mededeelingen van den
Plantenziektenkundigen Dienst" No. 18 (overgenomen in „Tijd-

schrift over Plantenziekten", deel XXVII (1921), biz. 53—60)

heeft Mej. DiNA Spierenburg een overzicht gegeven van hare

waarnemingen en ervaringen omtrent deze tot dusver onbekende
ziekte dor iepen, waarvan zij het ziektebeeld duidelijk schetste.

Omtrent de oorzaak der iepenziekte durfde zij geen oordeel uit-

spreken. Uit materiaal van zieke iepen kweekte zij een aantal

verschillende zwammen; uit het inwendige hout van zieke tak-

ken eene Cephalosporium- en eene Gravhiumsoort, waarvan
misschien eene voor den verwekker zou kunnen worden aan-

gezien; misschien zouden zij beiden daarbij eene rol kunnen
spelen.

Echter schrijft Mej. Spierenburg in hare bovengenoemde
verhandeling : „Ik wil hier bovendien opmcrken, dat al heb ik

zelf telkens de genoemde schimmels voor den dag zien komen,
ik toch niet overtuigd ben, hier te doen te hebben met eene

zwamziekte. Wat dan wel de oorzaak is, wett ik niet; misschien

schuilt zij in den grond, of zijn invloeden van anorganischen

aard (de buitengcwoon strenge vorst van 1917?, het langdurige,

droge voorjaar van 1918?) er bij in 't spel geweest."

In „Verslagen en Mededeelingen van den Plantenziekten-

kundigen Dienst", no. 24, biz. 3—31 werd door Mej. Spieren-
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BTJRG een uitvoeriger stuk over de iepenziekte gepubliceerd

;

verschillende zwammen en nu ook bacterien werden uit het

hout van zieke iepenboomen gekweekt, en infectieproeven werden
daarmee genomen. Hoewel bet wel gelukte steeds de zwammen
Cephalosporhim en Graphium uit bet verkleurde bout op te kwee-

ken, kon tocb in dit verklsurde hout bij mikroskopisob onderzoek

geen zwam worden aangetoond en de infectieproeven gaven

geen voldoende zekerheid over de oorzaak der ziekte. Zelfs kon
Moj. Spisrenburg niet met stelligbeid verklaren dat deze be-

smettelijk is. Zij eindigt met de volgende woorden: „Naar
onze meening moet, al zouden wij op 't oogenblik met eene

zwam- of bacterieziekte te doen bebben, tocb een algemeen ge-

werkt bebbende invloed van buiten af de boomen vatbaar

gemaakt bebben voor die zwam of bacterieaantasting. 't Is

ecbter de vraag of bet ons ooit gelukken zal, dezen algemeen

gewerkt bebbenden invloed te ontdekken."

In het Verslag over het jaar 1922, uitgebracht door den Direc-

teur der Nederlandsche Heidemaatschappij, welk Verslag is

opgenomen in het Tijdscbrift dezer Maatscbappij, 35e jaargang

(1923), afl. 8, komt op biz. 243 en 244 het volgende voor: „En
ook de iepensterfte is waarscbijnlijk boofdzakelijk te wijten aan

de droogte. Wel schijnt eene zwam (volgens de laatste onder-

zoekingen Graphium Ulmi) de onmiddcllijke oorzaak te zijn

van den dood der iepen, maar alles wij?t er op, dat doze

alleen zoo vernielend kon optreden bij door droogte verzwakte

boomen.
,,Vooral de voorzomer van 1923 heeft duidelijk aangetoond,

dat in vochtige tijden de schadelijke werking van de zwam van
minder beteekenis is. De iepenziekte is n.l. nog wel niet geheel

verdwenen, maar tal van boomen hebben zich tocb bersteld.

En zooals het zich thans laat aanzien, mag men op daarvoor

geschikte gronden gerust doorgaan met bet planten van den

iep, die zich in ons land zoo bij uitstok thuis gevoelt.

,,Opgemerkt moet intusscben worden, dat in de buitengewoon

warme en droge dagen in de eerste belft van Juli 1923 tal van
iepen weer dorre takken hebben gekregen."

Uit het bovenstaande blijkt, dat de beer J. P. van Lonkhuijzen,
die uit den aard der zaak over zeer veel praktische ervaring

betreffende het optreden der iepenziekte beschikt, het optreden

van deze ziekte niet in de eerste plaats wijt aan de inwerking

van eene parasitisch levende zwam, maar aan de droogte

;

trouwens ook Mej. Dina Spierenburg beschouwde de zwammen
en bacterien, die zij uit bet hout van zieke iepenboomen kweekte,

in geen geval als de eigenlijke oorzaak van de iepenziekte, maar
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was reeds van den aanvang af van meening, dat de belangrijk-

ste rol in dezen door ongunstige invloeden van buiten af wordt
gespeeld.

In de Algemeene Vergadering der Nederl. Heidemaatschappij

,

op 14 September 1923 te Zwolle gehouden, heeft deze dame nog
eens uitvoerig hare ervaringen omtrent de iepenziekte meege-
deeld (Zie „Tijdschrift der Ncderlandsche Heidemaatschappij"
353 jaargang, af]. 10 van 1 Oct. 1923, biz. 332—334). Aan hare

mededeelingen ontleen ik het volgende. De eerste klacht over

deze ziekte kwam in 1918 uit Tilburg. Deze breidde zich in 1919,
'20 en '21 uit vrij wel over ons geheele land, en nam tevens in

hevigheid toe, zij kwam het meest tot uiting in den zeer drogen
zomer van 1921.

,,Het ziektebeeld is als volgt. Bij jonge boomen worden de

bladeren in den top bruin en verdrogen. Al spoedig steekt de

doode top boven de nog groene rest van den boom uit. Soms
sterft de boom binnen enkele weken geheel af , in andere gevallen

duurt het nog wel 2 of 3 jaren, voor dat de boom dood is. Bij

oudere boomen is het ziektebeeld geheel anders. De boom staat

te kwijnen. De bladeren verdrogen, vallen vroeg af. Eerst later

zien we den dooden top. Soms sterven eerst de zijtakken. Nog
vele van dergelijke oude boomen staan nu te kwijnen. 't Is nog-

steeds de vraag of ze zich herstellen zullen. De jonge boomen.
die eenmaal het ziektebeeld vertoonden, zijn bijnaallegestorven.

Eenenkelen jongen boom kennen we, die reeds eenige jaren ziek

is, en die ook dit jaar weer is uitgeloopen.

,,In de steden komt het ziektebeeld meer tot uiting dan langs

de groote rijkswegen buiten de steden. In sommige steden zijn

alle boomen van een straat ziek. Langs de rijkswegen ziet men
hier en daar een zieken boom, zelden een aaneengesloten rij

van zieke boomen. In het N. van het land komt de iepenziekte

minder voor dan in het Z. Dit jaar echter komen v.n.l. klachten

uit de streek om Zwolle en noordelijker. De zieke iepen vertoonen

inwendig verkleuring van het hout, d.w.z. in de laatste jaar-

ringen van het hout ziet men bruine kringen van stippels, soms,

als een boom ernstig ziek is, een aaneengesloten bruinen ring.

Uit dat verkleurde hout kan een zwam van het geslacht Graphium
worden opgekweekt. Of de zwam de ziekte veroorzaakt, is nog
niet met zekerheid te zeggen. Zeer veel infecties hebben wij de

laatste jaren verricht en worden nog voortdurend aangehouden
en nieuw uitgcvoerd. Het op deze wijze kunstmatig verwekken
van het ziektebeeld is ons tot nu toe niet gelukt. Wel gelukt het

met de zwam bruinkleuring van het hout te verkrijgen. Maar
iepenhout kleurt, zooals bekend is, heel gemakkelijk, zoodat men
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door het inbrengen van andere zwammen in het hout, ook wel

bruinkleuring kan verkrijgen.

..Dat uitwendige omstandigheden veel invloed hebben op het

ontstaan en het verloop der iep^nziekte, is vrijwel zeker.

„In verband hiermee is het mogelijk, dat reeds eene ver-

andering in de weersomstandigheden tot het nu waargenomen
verminderde optreden aanleiding zou kunnen geven. Daar sedert

1921 verandering is opgetreden (denken we aan de droogte van
1920) zouden wij kunnen hopen, dat we over het hoogepunt der

ziekte heen zijn.

,,Het laatste 1^ jaar lijkt het ons, of de ziekte aan het ai-

nemen is. In 1922 hoorden we nog van meerdere gevallen;

dit jaar (1923) bereiken ons slechts weinig klachten, en als we
van ziektegevallen hooren, blijken dat bijna alle oude gevallen

te zijn, dus boomen, die verleden jaar of eerder reeds het ziekte-

beeld vertoonden en nu ernstiger ziek zijn of sterven.

,,We zouden dus zeggen, de ziekte is aan het verminderen

;

maar er is een punt, dat zeker niet onv^rmeld mag blijven

ri.l. dat in zeer veel boomen en boompjes, zoowsl in het oude

houL als in de scheuten van dit jaar, lange, verkleurde strepen

nog te vinden zijn, wat naar onze meening er op wijst, dat we
nog ni-^t al t^ optimistisch kannen zeggen, dat de iepexiziekte

voorbij is,

,,Wij zullen '^erft moeten afwachten, of de bruine verkleuring,

die we waarnemen, geheel dezelfde is als de symptomen der

ziekte, die in 1919—'22 werd geconstateerd.

,.Intusschen lijkt di stand van de ziekte wel van dien aard,

dat het niet gewenscht is, den geheelen aanplant van iepen in

steden en langs wegen stop te zetten, daar de mogalijkheid dat

de jonge boomen zich van nu af aan althans met een gering ziekte-

percentage zullen ontwikktlen, ongetwijfeld bestaat."

Na de voordracht van Mejuffrouw Spierenburg wees de

HeerE. HESSELiNKernog eens met nadruk op, dat nu de iepen-

ziekte veel aan 't verminderen is, het gewenscht schijat, dat

zoo spoedig mogelijk het aanplanten van iepen langs lanen en

wegen en in plantsoenen, dat in de laatste jaren zoo goed als

stopgezet werd, weer worde hervat. ,,De iep heeft zoo vele voor-

deelen als laanboom, dat het zeer te betreuren zou zijn, als in

plaats van deze houtsoort boomsoorten van mindere geschikt-

heid zouden worden gebruikt. Het zal echter van belang zijn,

dat men bij den aanplant van iepen rekening houdt met de levens-

eischen van deze boomsoort, en men steeds den iep alleen plant

op daarvoor geschikte groeiplaatsen. —

"
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19. Over Solbar als bestrijdingsmiddel tegen Monilia bij morellen.

Zeeb, Directeur van de landboiiwschool te Weener, doet daar-

over in „Nachrichten der Landwirtschaftlichen Abteilung der

Farbenfabriken von Friedr. Bayer & Co in Leverkusen, 23 Jaar-

gang No. 3 (Augustui. 1923), biz. 51, de volgende mededeeling

;

„Met Solbar heb ik dit jaar weer een volledig succes gehad. Ter-

wijl overigens in alle tuinen van ons stadje de Moyiiliaziekte

met biiitengewone heviglieid bij de morellen optreedt, zijn de met
Solbar behandelde morellen der landbouwschool volkomen
gezond". Eysell publiceert in „Kleintierzucht und Gartenbau"
Stettin, No. 50 van 16 December 1922 een verslag over zijne

proeven met Solbar als middel tegen de Moniliaziekte der mo-
rellen. Deze proeven werden op 9 verschillende plaatsen ge-

nomen. De resultaten waren voor 't meerendeel goed, ten deele

zeer goed. In 66n geval was het resultaat van eene 66nmalige

besproeiing onvoldoende. In een ander geval was dit ook na
tweemalige bespuiting het geval. Om geheel afdoende resultaten

te verkrijgen raadt Eysell aan, de bespuiting met Solbar te

combineeren met het wegsnijden van de door Monilia-aantasting

gedoode twijgen en het wegnemen van de door deze zwam aan-

getaste vruchten, die aan de boomen zijn blijven hangen. ~

20. Solbar als middei tegen spint en galmijtpokken van den wijn-

stok. Het is bekend, dat op planten parasiteerende mijten vry

goed kunnen worden bestreden door bestuiving met zwavel en

door bespuiting met Californische pap en andere zwavelhoudende
stoffen. Dr. Franz Hengl heeft in de ,,Wiener Landwirtschaft-

liche Zeitung" No. 31 en 32 van 21 April 1923 een versla,g uitge-

bracht aangaande zijne proeven met Solbar ter bestrijding van

spint op wijnstok en van de pokken of gallen, die door de galmijt

PhytO'ptus Vitis op de bladeren van wijnstok worden veroor-

zaakt. Solbar bestaat dan ook voor een groot gedeelte uit

zwavelverbindingen. Hij wendde het middel de eerste maal aan

even v66r het opengaan der knoppen, en wel in eene 3 procentige

oplossing, waarmee hij de wijnstokken of bespoot 6f besmeerde.

Hij verkreeg d8armee zeer goede resultaten, maar alleen d^n^

wanneer hij ook het oude hout door en door nat maakte met de

oplossing. Voor zomerbehandeling bespoot hij de wijnstokken

met eene 1 procentige oplossing; deze verminderde ook de aan-

tasting door spint, maar de resultaten waren minder dan die,

welke verkregen werden door de behandeling vlak T66r het

opengaan der knoppen.
Voor deze laatste behandeling werden 3 K.G. Solbar in 100

Liter water gebracht, onder vaak herhaald omroeren. Er scheidde
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zich daarbij eene onoplosbare zwarte, voornamelijk uit koolstof

bestaande substantie af ; de rest loste op. Daar Solbar rood koper

aantast, gebruike men geelkoperen pulverisateurs en reinige

die toch ook nog na het gebruik. --

21. Euthrips parvus Moulton, een nieuwe blaaspootsoort, scha-

delijk in plantenkassen. In ..Entomologische Meddelelser" 1923

komt een artikel over dit schadelijke insekt voor van de hand van

Matthias Thomsen. In de laatste jaren hebbende Begonia's in de

Deensche plantenkassen veel te lijden van eene ziekte, die door de

volgende symptomen is gekenmerkt. Op de meer of minder groene

bladeren ziet mentalrijke, bruine, verkurkte strepen, die zich als

rivieren op eene landkaart been en weer buigen en op sommige

plaatsen met elkander verbonden zijn. Een gedeelte der strepen

loopt evenwijdig aan de grootere nerven der bladeren, en van

deze uit ontspringen andere, die zich op de bladoppervlakte daar-

tusschen verbreiden en vertakken. De vorming van strepen is

in het algemeen op de bovenoppervlakte der bladeren het

sterkst, soms vloeien verschillende strepen tot grootere vlekken

ineen. Ook op de bladstelen en de Stengels vindt men dergelijke

strepen en vlekken. Bij sterke aantasting blijven de bladeren

klein, verwelken en vallen af. De schrijver deelt mee, dat Me-

vrouw SoFiE RosTRUP reeds voor jaren de bovenvermelde eigen-

aardige verschijnselen bij Begoniabladeren heeft waargenomen;

zij vond op zulke bladeren kleine, gele blaaspootjes, die zij als

de oorzaak der ziekte beschouwde. Bij de Deensche bloem-

kweekers was de kwaal insgelijks reeds eerder bekend; in de

laatste jaren wordt er echter meer over geklaagd dan vroeger.

Door een aantal van de gele blaaspootjes, die zich op aange-

taste Begoniaplanten (Gloire de Lorraine) bevonden, op gezonde

Begonia's van dezelfde soort over te brengen, kon Thomsen
deze laatste ziek maken onder verschijnselen als boven werden

aangegeven. Dr. H. Priesner te Linz heeft de blaaspootjes,

die de oorzaak der ziekte bleken te zijn, gedetermineerd ; en het

bleek dat zij behoorden tot de soort Euthrips parvus, door

Moulton in 1911 beschreven; laatstgenoemde trof ze te San

Francisco aan op verschillende kasplanten.

Dit kleine insekt heeft eene lengte van sleehts 0.9 m.M.;

het is oranjegeel van kleur met bruinachtige spieten en zwarte

vleugels. De jonge larvestadien zijn bijkans geheel kleurloos,

de oudere larvenstadien eerst citroengeel; de oudste larven-

stadien zijn, evenals de volwassenen, oranjegeel. De volwassenen

hebben het vermogen om te springen. Voor de nadere beschrijving

wordt verwezen naar Dudley Moulton, „Synopsis, Catalogue
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and Bibliography of North American Thysanoptera", U. S.

Dept. of Agriculture, Technical Series, no. 21, 1911.

De wijze, waarop de beschadiging plaatsgrijpt, schijnt de

volgende te zijn. De diertjes vernielen met hunne kaken de

opperhuidscellen en zuigen de daaronder liggende cellen uit.

Dan bewegen zij zich iets voorwaarts en verwijden de wonde in

deze richting; de aangetaste cellen schrompelen ineen, en doordat
de wonde steeds verlengd wordt, ontstaat eene fijne, ingezonken

streep. De inhoud der gewonde cellen sterft en kleurt zich bruin,

zoodat de strepen duidelijker worden; en ten slotte vormt zich

wondkurk, waardoor deze strepen door hare matte, lichtbruine

kleur zeer gaan opvallen. Zoo komt het typische ziektebeeld tot

stand. Bij Begonia-soorten, die neiging hebben tot de vorming
van roode kleurstof (anthocyaan), ziet men heel dikwijls voor
de wondkurk ontstaat, de door het zuigen van de Thripsen
veroorzaakte strepen niooi rood gekleurd ten gevolge van de
omstandigheid dat zich in de dieper gelegen cellen de genoemde
roode Ideurstof heeft gevormd. Daar een diertje veel meer cellen

vernielt als het voor hare voeding noodig heeft, kunnen zelfs

reeds weinige exemplaren reeds tamelijk groote schade teweeg
brengen.

De verschillende soorten van Begonia's worden in zeer onge-

lijke mate aangetast. Gewoonlijk lijden de soorten met fijne.

dunne bladeren het meest. Bijzonder sterk worden aangetast

:

,,Gloire de Lorraine", Begonia hybrida ,, Eclipse", B. hybrida

,,Ensign" en B. manicata. Volgens opgaven van J. S. Bus te

Giesegaard bij Ringsted hebben, behalve Begonia's, alle Aroideeen

te lijden, o.a. Anthurium, PhyUodendron, Galladium. Matthias
Thomsen beschrijft nog de door hem zelven waargenomen be-

schadiging van Cyclamen door Euthrips parvus. Hier zag hij de

typische gekronkelde strepen voornamelijk aan den onderkant
der bladeren. Was ook de bovenkant der bladeren aangetast,

dan was dit gewoonlijk alleen aan den rand het geval. Het schijnt

dat de blaaspooten, voornamelijk van deonderzijde uit, zich langs

den bladrand naar de bovenzijde der bladeren begeven. Ook de

bloemen worden in erge mate aangetast. De kroonbladeren

worden aangetast zoodra zij uit de kelk te voorschijn komen;
men ziet er de bruine strepen op, zij groeien scheef en krommen
zich abnormaal . Het meerendeel der op Cyclamen aangetroffen

Thripsen behoorde tot de soort Euthrips parvus ; maar soms vond
Thomsen er ook, hoewel in geringer getal, de grootere Thrips

Tabaci Lindeman op.

Volgens Thomsen wordt de hier beschreven kleine blaas-

poot in Denemarken, evenals andere Thripsen, bestreden door
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berooking met tabaksextract. Men brengt 6f eene nicotine be-

vattende vloeistof in de plantenkas tot verdamping of men ver-

brandt er papierstrooken, die in eene dergelijke vloeistof ge-

drenkt en daarna gedroogd waren.

Het zij mij vergund, hier mea te deelen, dat reeds ettelijke

jaren geleden en ook herhaaldelijk daarna door mij in planten-

kassen te Wageningen en elders in Nederland Begonia's en

Cyclamens werden gezien, die de door Thomsen beschreven

verschijnselen vertoonden, en dat er bij mij nooit twijfel aan
heeft bestaan dat de oorzaak daarvan moest worden gezocht in

de op de planten aanwezige gele blaaspooten. Ik heb echter deze

kleine insekten nooit speciaal bestudeerd. —

22. Wantsen, die in Denemarken aan appelboomen schadelijk

worden en hare bestrijding. Als ,,166 Beretning fra Statens

forsogsvirksomhed i. plante kultur" is in 1923 van Mevrouw
SoFiE RosTRUP en Mathias Thomsen te Kopenhagen ver-

schenen: „Bakaempelse af Taeger paa aebletraeer samt bidrag

til disse taegers biologi." Men vindt hierin in 't Deensch een

uitvoerig overzicht over de soorten van wantsen, die de appel-

boomen beschadigen, over hare kenmerken, hare levensgeschiede-

nis en de beschadiging, welke zij veroorzaken, alsmede over de

bestrijding. Het laatste onderwerp, de bestrijding, wordt het

eerst behandeld en wel door Mevrouw Sofie Rostrup, de eerst-

genoemde onderwerpen door Mathias Thomsen. Een zeer be-

knopt resume in 't Engelsch besluit het werk, dat geillustreerd

is door elf zeer goede tekstfiguren.

Het bleek dat in Denemarken twee soorten van wantsen
schadelijk worden aan appelboomen n.l. Plesiocoris rugicollis

en Lygus pabulinus; de eerstgenoemde soort treedt over eene

grootere uitgestrektheid schadelijk op dan de tweede. Wel troffen

de schrijvers meer soorten van wantsen op de appelboomen aan,

waarvan sommige andere insekten uitzuigen maar geen planten-

sappen opnemen en dus per se onschadelijk zijn, terwijl andere

wel sappen uit de planten zuigen, maar toch niet van belang

schadelijk kunnen worden genoemd: Psallns ambiguus en Ortko-

tylus marginalis {zeer algemeen, ook op volkomengezonde appel-

boomen), — Atractomiis Mali (minder verbreid, maar toch vol-

strekt niet zeldzaam ; — Lygus pratensis en Calocorus bipunclatus,

wel eens vermeld als voorkomende op appelboomen, schijnen

daar op niet te leven ; de laatste komt veel op aardappelplanten

voor. Al deze soorten kunnen eenige schade aan de gewassen,

waarop zij leven, veroorzaken; maar zij scheiden niet,

zooals Plesiocoris rugicollis en Lygus palmlinus, eene giftige
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stof af, zoodat zij alleeii schade doen door saponttrekking en

door mechanische beleediging der planten. Zij worden dus alleen

schadelijk, wanneer zij in zeer grooten getale voorkomeri, terwijl

Plesiocoris rugicollis en Lygus pabulinus, reeds in geringer aan-

tal voorkomende niet onbelangrijke schade aanrichten.

Deze wantsen steken haren snuit in jonge scheuten, bladeren en

vruchten en zuigen sappen nit deze organen. leder gaatje is op

zich zelf klein en heeft een naar boven gebogen rand. Wordt nu,

zooals bij Plesiocoris rugicollis en bij Lygus fabulinus, tevens

eene voor de plant vergiftige stof in het orgaan gebracht, dan
wordt daardoor de groei daarvan in de omgeving van de wonde
sterk belemmerd. Zoo kan de groei der jonge scheuten vrij wel

tot staan worden gebracht: aangsstoken knoppen kunnen
worden gedood, en het gevolg van eene ernstige, zich over eenige

jaren uitstrekkende, wantsenaantasting kan dan ook zijn dat

de vertakking geheel abnormaal wordt.

Rondom de steken in de bladeren sterft, wanneer de wants ver-

gift afscheidt, het bladweefsel af, zoodat er doode plekken in

het blad ontstaan, die er spoedig iiitvallen. Zijn meerdere steken

dicht bij elkaar aangebracht, dan kunnen de aldus ontstane

doode plekken samenvloeien, zoodat er heele stukken uit het

blad uitvallen; en dat kan z66 erg worden, dat er ten slotte

van de geheele bladschijf niets dan de hoofdnerf en enkele zij-

nerven met daaraan vastzittende stukjes blad overblijven.

Dat bij hevige aantasting, de groei zoowel als de vruehtzet-

ting moet lijden, spreekt vanzelf.

Ook de jonge vruchten worden aangestoken. Bij hevige aan-

tasting, voornamelijk door Plesiocoris rugicollis en Lygus
pa6wh*mi«,blijvende vruchten klein; op de aangestoken plaatsen

groeien zij niet meer, zoodat zij een onregelmatigen vorm aanne-

men. Ook blijven zij hard, zoodat zij weinig of niets waard zijn.—

Lygus pabulinus overwintert in den toestand van ei. De eieren

worden gelegd in schorsweefsel van eenjarige scheuten, misschien

ook in dat van oudere twijgen van houtige gewassen (struiken

of boomgn, vooral aalbessen en appelboomen). Al naar de voor-

jaarstemperatuur hooger of lager is, komen zij vroeger of later

uit (begin of oinde Mei). Er komen gedurende den larvenstaat

5 vervellingen voor; tusschen iedere vervelling verloopen er

5—6 dagen. — De verschillende opeenvolgende larvestadien

worden nauwkeurig beschreven; ook de verschillen tusschen

de larven van Lygus pabulinus en die van Plesiocoris rugicollis

worden nauwkeurig aangegeven.

Het geheele larvetijdperk van Lygus pabulinus duurt ongeveer

een maand.



Vroeger of later, gewoonlijk in Juni, verdwijnen de larven van
Lygus pabiUinus van de appelboomen of bessenstruiken ; men
vindt ze dan langzamerhand meer en meer, en ten slotte uit-

sluitend, op verschillende kruidachtige gewassen, vooral op

aardappelplanten, Dit is het gevolg van de volgende omstandig-

heden. Successievelijk worden alle larven wel eens eenmaal door

wind of regen op den grond geworpen, en daar deze insekten

zich op velerlei kruidachtige gewassen evengoed kunnen voeden

als Of) appelboomen en bessenstruiken, is er voor hen geen reden

om weer zoo hoog naar boven te Idimmen. Bovendien worden
in den loop van den zomer de bladeren, scheuten en vruchten van
zoodanige conditie, dat zij voor de jonge wantsenlarven minder

geschikt worden om er op te leven; deze toch zuigen alleen aan

jonge bladeren en scheuten en aan jonge vruchten (bijv. aan

appelen van hoogstens de grootte van kleine walnoten). Voor-

zoover dus de larven van Lygus pahulinus niet door wind of

regen van de boomen of struiken op den grond geworpen mochten
zijn, verhuizen zij later toch vrijwillig van deze naar aardappel-

planten en andere kruidachtige gewassen. Men vindt in 't

midden van den zomer nog wel larven van Lygus pabulinus op

boomen of struiken, maar dan alleen op zulke, welke in dien tijd

6f door bijzondere omstandigheden of als regel (bijv. zwarte

bessen) wel jonge bebladerde scheuten vormen.

Einde Juni zijn de larven van Lygus pabulinus veranderd in

volwassen insekten ; deze leggen hunne eieren in de scheuten van

aardappelen, boonen en andere kruidachtige gewassen, uit

welke eieren in 't laatst van Juli of in Augustus de larven van de

2e generatie ontstaan. Einde Augustus of September vertoo-

nen zich de volwassen wantsen. Deze paren nog op de kruid-

achtige gewassen; maar de bevruchte wijfjes, zoeken daarna

appelboomen en bessenstruiken op en leggen in de scheuten

van deze gewassen hare eieren.

Lygus pabulinus is meer polyphaag dan Plesiocoris rugicollis,

dat wil zeggen: zij kan op veel meer plantensoorten leven dan

de laatstgenoemde wants. Zij is dus minder gelocaliseerd in haar

voorkomen dan deze; als plaag van de appelboomen speelt zij

wel eene wat minder groote rol, maar zij tast daarbij nog een

groot aantal andere plantensoorten aan, zooals aardappelen,

boonen, dahlia's, chrysanthemums. —
Plesiocoris rugicollis heeft slechts eene generatie per jaar.

zooals dit bij alle andere van plantensappen levende wantsen,

althans in Denemarken, het geval schijnt te zijn. Zij blijft dan

ook op den appelboom of op andere boomen of struiken, en

gaat niet op kruidachtige gewassen over. —
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Proeven aangaande de bestrijding der schadelijke wantsen
in appelboomen zijn in 1916, '17, '18 en '19 genomen door

Mevrouw Sofie Rostrup. Zij nam hare proeven voornamelijk

op appelboomen van de soorten Cox's Orange, Cox's Pomona,
Bismarck, Winter Gold Pearmain en Signe Tilliseh. De bespui-

ting geschiedde met eene oplossing van 0.1 % nicotine en 1 %
zeep in water. Zij werd toegepast op ongeveer 180 boomen. —
Een gedeelte der boomen bleef onbehandeld. — Een tweede
gedeelte werd drie maal bespoten n.l. de eerste keer ongeveer

10 dagen voor het opengaan der bloemknoppen,
d3 tweede keer 10 dagen later, onmiddellijk voor het openen

der bloemen,

de derde keer nog weer 10 dagen later.

Het derde gedeelte der boomen ontving alleen de tweede en

de derde bespuiting.

Het vierde gedeelte ontving alleen de eerste en de tweede
bespuiting

;

het vijfde gedeelte alleen de tweede bespuiting.

Telkens werd nagegaan de oogst van de appelen van de op
verschillende tijden bespoten boomen. De geoogste ap[)elen

werden telkens verdeeld in drie Idassen: in de le klasse werden
gebracht de groote, volkomen gezonde appelen, in de 2e klasse

de middelsoort, gezonde en aangetaste appelen door elkaar, in

de 3e klasse de ernstig aangetaste, geheel mislukte appeltjes.

Bij het samenstellen van de resultaten werd geen acht ge-

slagen op de appelen der 2e klasse, omdat daaronder zoowel

gezonde als aangestoken appelen voorkwamen. Verder moet
worden opgemarkt, dat het aantal 3e klasse appelen niet overeen-

stemde met het geheele verlies, door de wantsen veroorzaakt,

omdat een groot aantal van de aangestoken vruchten reeds

vroeg in't voorjaar waren afgevallen.

De resultaten van de besproeiingen in 1916, '17 en '18 waren
de volgende

:

BESPROEIDE BOOMEN. NIET BESPROEIDE BOOMEN.
jaar

1916

1917

1918

Deze lijst toont aan dat het resultaat der besproeiing in 't

oogvallend goed was in 1916 en 1917, in welke jaren de aantasting

door wantsen zeer ernstig was. In 1918, toen deze aantasting

van weinig beteekenis was, was er uit den aard der zaak niet

le klasse
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veel verschil tusschen de opbrengst der bespoten en die der niet

bespoten boomen te constateeren.

Aangezien het bleek, dat de oogst der besproeide appelboomen
zeer weinig verschilde op de verschillend bespoten perceelen.

zoodat het er niet op aankwam of de tweede bespuiting nog werd
voorafgegaan door de eerste of wel gevolgd door de derde, werd
bij de samenvatting der verkregen resultaten a,l wat besp ten

was, onder een hoofd gebracht, wat niet bespoten was, onder een

tweede hoofd. Alleen het bespuiten even v66r het opengaan der

bloemen bleek het gewenschte resultaat te geven. Dit werd nog
bevestigd door in 1919 bepaaldelijk met het oog da4rop genomen
proeven. —

23. Tot dusver nog onbekendevoedsterplantenvan Bacillus sola-

nacearum. In Bulletin 13 (1921) van het Deli Proefstation teMedan
deelt S. C. J. Jochems mee, dat Canna glauca en Cayma indica en

hunne hybriden door eene bodembacterie kunnen worden aange-

tast, die hen spoedig doet afsterven. Uit infectieproeven bleek,

dat deze bacteric identiek is met de bekende Bacillus Sola-

nacearum, die ook Impatiens halsainia aantast.

24. Verband tusschen poederschuift en gewone schurfi? In

het Amerikaansche tijdschrift „Journal of Agricultural Re-

search", 23, 1923. No. 4, biz. 285—294 komt eene verhandeling

voor van M. Shapovalov, waarop ik met enkele woorden wil

opmerkzaam maken. De lezer kent de in Nederland zooveel

voorkomende gewone aardappelschurft, veroorzaakt door de

draadzwam Actinomyces {Oospora) scabies en waarschijnlijk

door nog andere zwammen van hetzelfde geslacht, alsmede de

hier te lande veel zeldzamer optredende en hier alleen in zeer

onschuldigen vorm voorkomende poederschurft, veroorzaakt door

de slijmzwam Spongospora subterranea. Ten overvloede zij hier

nog verwezen naar de behandeling van de gewone aardappel-

schurft op biz. 103—106 en die van de. poederschurft op biz.

114—117 van Ritzema Bos en Schoevers, ,,Ziekten en Be-

beschadigingen der landbouwgewassen", 4e druk, deel IV.

Nu meent Shapovalov uit zijne onderzoekingen te mogen
concludeeren, dat de primaire oorzaak van de gewone schurft

66k in Spongospora subterranea meet worden gezocht; terwijl

hij de bij deze schurft optredende Oospora evengoed als andere

draadzwammen, die er bij kunnen voorkomen, als van secun-

daire beteekenis beschouwt. — Het wil mij voorkomen, dat

de conclusies van Shapovalov niet zonder nader nauwkeurig

onderzoek mogen worden aangenomen. Alleen reeds het feit.
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dat in Nederland de poederschiirft zaer zelden voorkomt,

terwijl de gewone schnrft daar zeer algemeen is, pleit tegen

de opvatting van Shapovalov. —

25. Hoe lang kan het bietenaaltje op bietenmoeden bodem in den

grond overblijven? Op biz. 133 van den 4en druk van Ritzema
Bos en Schoevers' „Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", deel IV, schreven wij : „Terreinen, waar het bieten-

aaltje eenmaal tot sterke ontwikkeling kwam, worden ook als

er geen vatbare planten op groeien, toch. in jaren niet geheel

vrij van den parasiet; tegen het najaar toch vervormen zich vele

der met eieren gevulde wijfjes in dikwandige, bruine lichamen

(.,cysten"), die den winter overblijven en waarbinnen zich in het

volgende jaar slechts een gedeelte der eieren ontwikkelen, terwijl

in volgende jaren successievelijk de verdere larven voor den dag

komen; het schijnt dat eerst na vijf tot acht jaren de geheele

nakomelingschap is geloosd."

G. Thorne heeft een nader onderzoek ingesteld naar de vraag

:

hoe lang een sterk door bietenaaltjes besmet terrein besmet kan
blijven. (Zie ,,U. S. Deparment of Agriculture, Dept. Giro.

262," 1923.) Deze onderzoeker, die zich jaren lang met waar-

nemingen omtrent het optreden van het bietenaaltje in den

Staat Utah bezig hield, constateerde dat de in den grond ver-

toevende cysten regelmatig des te minder eieren bevatten, naar-

mate het meer jaren geleden is, dat op het bewuste perceel

bieten werden geteeld. Dit resultaat is dus in volkomen over-

eenstemming met hetgeen ik boven uit het boek van Bitzema Bos
en Schoevers aanhaalde. Thorne teelde op sommige ernstig

besmette terreinen gedurende ^en jaar geen bieten, op ander©

gedurende twee, drie jaar, enz. niet. Op een aantal perceelen

werden zelfs gedurende twaalf jaren geen bieten geteeld. De
schrijver kwam tot het resultaat, dat er weinig of geen kans is,

het bietenaaltje, dat eenmaal op een zeker terrein aanwezig is,

daar uit te roeien door toepassing van eene vruchtopvolging,

die in de praktijk mogelijk is. Zelfs het nalaten van de teelt

van bieten gedurende 12 jaren is niet voldoende om het bie-

tenaaltje kwijt te raken. Men meet gebruik maken van een

wisselbouw, waarbij de vruchtbaarheid van den grond zoo-

veel mogelijk wordt vergroot en die tevens veroorlooft den

bodem zoo schoon mogelijk te houden.
Na vruchtwisseling kan men soms het volgende jaar vrij ge-

zonde bieten telen, maar de aaltjes zullen zich gewoonlijk in

dit eene jaar dadelijk weer zoodanig vermeerderen, dat het

daarop volgende jaar de bieten weer ernstig ziek worden. —
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26. Millioenpooten (Blanjulus guttatus Gerv.), schadelijk aan
suikerbieten. Dr. Fr. Rambousek handelt over deze schadelijke

dieren in het verslag over 1 92 1 van het proefstation voor suiker-

indnstrie der Tjsechoslowakische Republiek. (Zie „Zeitschrift

fiir die Zuckerindustrie der Tsechoslavischen Republik", jaar-

gang XLVII (IV), afl. 24).

Inhet voorjaar vertoonden zich eene groote menigte van deze

millioenpooten op terreinen in de omgeving van de suikerfa-

briek Neubydzew, waar door hen in het laatst van April vele

kiemende zaden en jonge planten werden vernield. De millioen-

pooten richten aan de bieten nog eene andere belangrijke schade
aan, doordat zij op de jonge planten de kiemen van verschillende

ziektenoverbrengen, o.a. die van den wortelbrand. Men verweert

zich tegen de millioenpooten of door het zaad te behandelen met
formaline, met Bordeauxsche pap of met sublimaat, of door dat

men de diertjes vangt in vallen, die men voor den winter aan-

brengt op terreinen, welke voor de teelt van bieten bestemd zijn.

Men vult deze vallen met den afval van plantendeelen, waardoor
de millioenpooten worden gelokt.

Tamelijk groote hoeveelheden van deze diertjes kan men doo-

den doordat men op een veld, dat ervan te lijden heeft, stukjes

aardappelen in groefjes in den grond neerlegt, nadat men deze

op de volgende wijze heeft behandeld. Men legt de stukjes

aardappel in eene 5 procentige oplossing van chloorbaryum of in

eene | procentige oplossing van arsenigzuur en laat ze een half

uur lang in deze oplossing liggen.

De millioenpooten kruipen ook gaarne weg onder nat gemaakte
plankjes, die men 's morgens in de vroegte opneemt om de dier-

tjes te verzamelen.

27. Schade, aan suikerbieten veroorzaakt door overbemesting met
Chilisalpeter. Dr. Fr. Rambousek maakt in het onder no. 26

Vermelde jaarverslag ook melding van een eigenaardig verschijn-

sel aan bieten, dat hij beschouwt als een gevolg van de over-

bemesting met Chilisalpeter. De hsm uit Litol toegezonden

bieten waren slecht gegroeid en van een zoo groot aantal zij-

wortels voorzien, dat men op het eerste gezicht meende te

doen te hebben met bieten, die aangetast waren door bieten-

aaltjes, wat echter geenszins het geval bleek te zijn. De
bladeren waren wel kleiner dan bij normale bieten, maar toch

meer normaal gegroeid dan bij de aantasting door bietenaaltjes,

het geval is. Eene verbetering kwam in den toestand nadat

er veel regen was gevallen.

J. RiTZEMA Bos.
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BOEKBESPREKING.

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming rem Vogels, 1898—
192S (Jubilaeumuitgave).

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van deze Vereeni-

ging op 12 Dec. 1923, heeft het hoofdbestuur een keurig en in-

teressant boekwerk uitgegeven, waarin Prof. Swaen de geschie-

denis der jubileerende vereeniging schetst en waarin nog veie

andere zeer lezenswaardige stukken zijn opgenomen, terwijl een

groot aantal afbeeldingen (eenige gekleurde platen, verscheiden

photo's en vele penteekeningen) het bijkans 200 bladzijden

groote boek illustreeren.

Uit het overzicht van de geschiedenis der Nederl. Vereeniging

tot Bescherming van Vogels van Prof. Swaen blijkt, dat deze Ver-

eeniging oorspronkelijk vooral werd opgericht om optetredente-

gen de wreedheid tegenover vogels, vooral tegen de gruwelen der

vedermode. Het Bestuur bestond dan ook grootendeels uit dames.
Weldra echter breidde zich de bemoeiing van de Vereeniging

verder uit, vooral door den invloed van Dr. J. Buttikofee, die

reeds in 1900 tot onder-voorzitter werd gekozen en in 1909 voor-

zitter werd. Het werd langzamerhand voor de Vereeniging hoofd-

zaak te trachten, den vogelstand van ons land, die van alle zijden

bedreigd werd, zooveel mogelijk te beschermen, 66k omdat dit

van groot belang is voor onze bodemkultuur, maar eveneens

omdat de vogels de natuur verfraaien en omdat het zonder nood-

zaak uitroeien van deze schepsels den mensch onwaardig is.

Behalve een overzicht van de geschiedenis der Vereeniging

gedurende de 25 jaren van haar bestaan, vindt men in het

boekwerk 't welk ik hierbij aankondig, de jaarverslagen over

1921—'22 en 1922—'23, de financieele verslagen over dezelfde

jaren, — de jaarverslagen van de afd. Utrecht, — de samen-
stelling van het Hoofdbestuur, — eene levensbesohrijving van
den hoogst verdiejistelijken, juist nu afgetreden voorzitter
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Dr. JoHANN BtJTTrKOFEE, — een artikeltje naar aanleiding van

het zeldzamer worden in ons land van den^fraaien ijsvogel, —
grepen uit het leven van den koekoek, — waarnemingen over

den griel, — een artikel over den kluiit als broedvogel in Neder-

land, —- over specht en uil, — over den beflijster, — onderzoek

naar het zeldzamer worden van den raaf in ons land, — over den
hop, die hier te lande tegenwoordig ook al minder voorkomt dan
vroeger, — over herfst- en wintervogels van de Groninger kwel-

ders,— over vogels aan de Zuiderzee,— over een onderzoek naar

den ooievaar hier te lande, — over excursies, gehouden op

Schiermonnikoog en op het Kampereiland, — over de nieiiwe

jachtwet,— eenelijst van vogels, welke voor de jacht of voor de

kooi mogen worden gevangen, — een artikel over vogelwet en

jachtwet, — over bescherming van vogels in Nederlandsch Indie

— over eene Zuid-Afrikaansche Vereeniging tot Bescherming van
vogels, enz.

Inderdaad een rijke inhoud, verlucht met ongeveer een vijftig-

tal platen en plaatjes, waaronder sommige zeer fraaie.

De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels

heeft in de 25 jaren van haar bestaan zeer veel goed werk ver-

richt. Wat heeft zij zoo al gedaan en wat kan zij nog meer doen?

Het beste antwoord kan ik daar op geven door hier het grootste

gedeelte over te nemen van een artikel over ,,De taak der vogel-

bescherming" van de hand van onzen Dr. Jac. P. Thijsse (zie

biz. 37—40 van het hier aangekondigde boek).

„Wie zal ontkennen, dat deze (de taak der vogelbescherming)

in Nederland belangrijk en zwaar, maar te gelijk ook zeer dankbaar

moet heeten ? Wij wonen in een der dichtst bevolkte streken ter

wereld en door een samenloop van omstandigheden is meteen

onze vogelfauna een der rijkste ter wereld, zoowel wat het aantal

der soorten betreft, als dat der individu's. Het zal niet makkelijk

gaan, om op de wereldkaart een plekje te vinden zoo klein als

het stuk van Nederland, waarin Schouwen, de Beer, het Zican en-

water, Texel, Griend en het Naardermeer liggen en waar grooter

verscheidenheid en grooter aantal van vogels broeden. Wei is

het gemakkelijk, om een half dozijn of nog meer vogelsoorten op

te noemen, die hier in Nederland wel en in naburige landen niet

broeden. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat, ondanks

onze dichte bevolking en aan menschen en aan vogels, toch nog

nieuwe soorten hier broedplaatsen komen vestigen: De Water-

spreeuw, de Groote Gele Kwikstaart, de Zwarte Specht, de

Europeesche kanarie. Dit is wel zeer belangrijk.

In de jaren voor Vogelbescherming uitte zich in Nederland
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niet veel belangstelling en waardeering voor de vogels. Het
volk kende ze niet of nauwelijks. De weinige liefhebbers lieten

niet veel van zich hooren. De plattelandsbevolking ging met
de vogels om met geen ander doel, dan om ze te vangen voor kooi

of keuken, en om de eetbare eieren te bemachtigen. Het ver-

storen en uithalen van nesten was een vrij wel geoorloofd kin-

dervermaak. Hollidee vertelt hoe een buurman hem als kind
inviteerde om „de vink uit te halen". Dat was in Brabant.
Gaandeweg is dat anders geworden. De stichting en bloei

van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels

was een natuurlijk gevolg van de verhoogde belangstelling in

het bestaan van onze medeschepselen en van het besef, dat zij

onontbeerlijk zijn voor ons levensgeluk. Wij leerden de vogels

kennen als een van onze nationale schatten en alweer was het

niet meer dan natuurlijk, dat ter bescherming van die schatten

de Vogelwet van 1912 tot stand kwam.
De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels

was nauw betrokken bij het ontwerpen en de behan deling van
die wet. Officieus heeft zij de Regeering beloofd, te zullen helpen

aan de uitvoering en zij heeft die belofte gehouden door in de

eerste plaats zooveel mogelijk justitie en politic te clienen met
voorlichting en — ik mag het wel verklappen — haar beiden

menigmaal aan te sporen en aan te moedigen. Zelf verrichtte zij

politiediensten door het opsporen van overtredingen en door

het aanstellen van bewakers. Ongetwijfeld is het haar zeer te

pas gekomen, dat de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten in Nederland vele van de beste vogelterreinen in be-

zit verwierf, maar het was juist buiten die terreinen, dat Vogel-

bescherming het nuttigste werk verrichtte, ja, zonderling ge-

noeg, zelfs in het Kroondomein en op de bezittingen van sommige
Gemeenten en groot-grondeigenaars.

Deze en dergelijke bezigheden zouden wij kunnen noemen
het directe werk. Maar ook voor het indirecte werk, de voor-

lichting aan volk en jeugd, had de Vereeniging jegens de Re-
geering verplichtingen op zich genomen. Trouwens reeds in

de eerste jaren van haar bestaan, en toen zelfs het meest, trachtte

zij door eenvoudige en pakkende geschriftjes het volk en vooral

de kinderen te weerhouden van roekelooze vogelverdelging en

te brengen tot liefde voor de vogels en vreugde aan hun bestaan.

Het komt mij voor, dat in deze richting thans nog door de

Vereeniging zeer veel kan worden gedaan. Haai' bemoeiingen

met justitie en politic kan zij intusschen nog gerust uitbreiden.

leder jaar organiseert het Bestuur een excursie, waaraan een

groot aantal liefhebbers deelnemen. Wordt op zoo'n excui'sie
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het goede zaad gezaaid en tracht ieder excursionnist in zijn

eigen omgeving in denzelfden geest voort te werken ? Dat zou

reeds veel gewonnen zijn . . . .

Dagbladen, weekbladen, maandschriften weten tegenwoordig

aan het groote publiek veel en velerlei te vertellen van de vogels

en zonder uitzondering bevorderen ze met liefde en bekwaamheid
de zaak van vogelbescherming.

Hoe staat het echter met de kinderen, die opgroeien tot de

menschen, wien in later, moeilijker tijden de taak wacht, cm
dan op hun beurt het natuurschoon te bewaren, en in het bij-

zonder aan de vogels hun bestaanskansen te waarborgen ? In

dit opzicht hebben wij reeds een zeer belangrijken maatregel te

vermelden, n.l. de aanschrijving van den Minister van Onderwijs

aan alle scholen, om bij het onderwijs in de Natuurlijke Historie

in het bijzonder veel aandacht te geven aan vogels en vogel-

bescherming. Ik weet, dat dit op vele scholen reeds met veel

liefde en kennis gebeurde, lang voor de aanschrijving. In ,,De

Levende Natuur" vinden wij telkens bekoorlijke verhalen van
een avontuur, dat de een of andere school met vogels had.

Maar ik vrees, dat op zeer veel scholen de ministerieele aanschrij-

ving een doode letter zal blijven, door allerlei oorzaken, waarop
ik hier nu niet in het bijzonder kan ingaan ....

Ook, zooals ik reeds hierboven zei, heeft onze Vereeniging

in de eerste jaren van haar bestaan zich reeds tot de jeugd

gewend en ik herinner mij uit die dagen een „Open Brief aan
onze jongens en meisjes". die een model mag heeten van een

hartelijk, eenvoudig betoog, zonder leuterpraat of misleidende

overdrijving, die de goede zaak zoo dikwijls schaden. Zeer zeker

is op dit gebied voor de Vereeniging nog veel te doen: het

geven van goede lectuur, fraai-gekleurde afbeeldingen, het be-

vorderen van schoolwandelingen en schoolreisjes met de vogel-

wereld als hoofddoel, het aanleggen van „vogeloorden"inparken
en plantsoenen en bij schoolwerktuinen en meer dergelijke

dingen, die trouwens alle sinds lang door ons Hoofdbestuur

worden overwogen.

Natuiirlijk draait dit weer uit op de geldkwestie. Ik kan niet

zeggen, dat ik die zoo buitengewoon belangrijk vind en ik laat

er mij nooit door afschrikken. Het komt er maar op aan, dat

enkelen uwer, o, bevoorrechte rijken, wien dit boekje in handen
komt, opeens het inzicht krijgen, dat zij een paar duizend

gulden niet beter kunnen besteden dan voor dit propaganda-

werk voor vogelbescherming onder de jeugd, dat is dan de school-

jeugd en de jeugdige arbeiders en arbeidsters. Als ge even stil

gaat zitten nadenken, zult ge inzien, dat hier nog oneindig veel
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meer mee gemoeid is, dan het in leven hoiiden van eenige vogels.

En dan grijpt gij met nog meer geestdrift naar uw cheque-

boekje!"

Ik wil er nog bijvoegen, dat men zich voor het lidmaatschap
of het donateurschap kan aanmelden bij het Bestuur der Nederl.

Vereeniging tot Bescherming van Vogels, Heerengracht 260

—

266 te Amsterdam, en dat het donateurschap per jaar kost naar
verkiezing f. 25.— ; f. 20.^— ; f. 15.— of f. 10.— , het lidmaatschap
naar verkiezing f. 5.— ; f. 4.— ; f. 3.— ; f. 2.50; f. 2.— of f. 1.—.

Ook kan men donateur worden tegen eene bijdrage in eens van
f. 500.— tot f . 100.^— , lid tegen eene bijdrage in eens van f. 50.

—

tot f. 25.— . Gaarne wek ik ieder op, tot de ,,Nederl. Vereeniging

tot Bescherming van Vogels" toe te treden. Deze Vereeniging

doet goed werk, maar om dit te doen, heeft zij veel geld noodig
Zij verdient ten voile te worden gesteund.

J. RiTZEMA Bos.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

28. Aardappelschurft en hare bestrijding.Naar aanleiding van de

mededeelingen van Millard, dat het onderspitten van levende

of doode plantendeelen het optreden van aardappelschurft zoo

goed als geheel zou verhinderen (zie „Tijdschrift over Plantenz.

1923", lie afl., „Beknopte aanteekeningen" No. 66), werden in

jaargang 1924, afl. 1, biz. 12 ervaringen van den Heer Dr. J. C.

DoRST en in afl. 3, biz, 62 ervaringen van de Heeren J. A. van Kiel
en G. A. van der Waal gepubliceerd, die hierop neerkomen,
dat op gescheurde weilanden de aardappelschurft juist zeer veel

voorkomt. Van den Heer O. J. Cleveringa, Rijkslandbouwcon-

sulent te Zutphen, ontving ik de volgende mededeeling: „Ik

heb over het optreden van aardappelschurft op klei en veen te

weinig ervaring om daarover een oordeel te vellen. Wei blijkt

mij steeds weer uit opgaven van practici, dat de schurft blijk-

baar op het zand zeer nauwkeurig luistert naar den kalktoestand en

dat groen ondergebouwde plantenresten het optreden dezer

ziekte op aardappelen verminderen." — Ik houd mij aanbevolen

voor verdere mededeelingen van ervaringen, op verschillende

gronden en onder verschillende omstandigheden opgedaan om-
trent den invloed van het onderspitten of onderploegen van le-

vende of doode plantendeelen op het optreden van aardappel-

schurft, —
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29. Augurken, geoogst van door mozaiekziekte aangetaste

takken zijn volgens eene mededeeling in .,Iowa Station Eeport",

1922, biz. 34, 35, ongeschikt voor het maken van pickles, daar

zij geen pekel opnemen. —

30. Sporen in de lucht. E, C. Stakman, A. W. Henry, G. C.

Ctjrran en W. N. Christopher hebben in het Amerikaansche

Tijdschrift „Journal of Agricultural Research", 24 (1923) No. 7,

biz. 599—606 de resultaten meegedeeld van het onderzoek van

sporen, opgevangen in bepaalde toestellen, geplaatst op vlieg-

machines, die zich in 1921 en 1922 op verschillende hoogte be-

wogen boven verschillende plaatsen van het dal der Mississippi.

Er werden hoog in de lucht sporen van onderscheidenzwammen,

stuifmeelkorrels, kafjes van grassen en kleine insektengevangen.

Sporen en stuifmeelkorrels bleken zelfs volstrekt niet zeldzaam

te zijn tot op hoogten van 11.000 voet. Hooger in de lucht

bleken zij zeldzamer voor te komen; maar twee sporen, welke

schenen te zijn die van Puccinia Tritici, werden aangetroffen

op eene hoogte van 16.500 voet. AUernaria-ayoren, die werden

opgevangen op hoogten van 10.500 voet en minder, warenlevend;

uredo- en aecidiosporen van Puccinia graminis, opgevangen

resp. op een hoogte van 7.000 en 1.000 voet, bezaten eveneens

kiemvermogen. —

31. Bestrijding van de koolvliegmade {Anthonujia = Phorbia

Brassicae Bouche). In Bulletin 247 van ,,The Connecticut Agri-

cultural Experiment Station", getiteld ,,Twenty-second Report

of the State Entomologist for 1922" komt voor een verslag

van M. P. Zappe over de bestrijding van de koolvliegmade.

Hij behandelde 75 koolplanten van de soort ,,Copenhagen

Market" met sublimaat en 75 met tabaksstof en kalk, terwijl

bij 75 van deze planten koolkragen werden aangelegd en 71

geen behandeling ondergingen. Voor het begieten der kool-

planten met eene sublimaatoplossing gebruikte hij 1 ounce ^)

sublimaat op 10 gallons water. Vijf gallons van deze oplossing

waren voldoende om de planten te begieten. Misschien was deze

hoeveelheid zelfs grooter dan noodig was; maar er werd zooveel

genomen, omdat de grond zeer droog was en de planten behoefte

hadden aan water. Om deze reden werd ook aan alle andere

planten, die voor de proefneming werden gebruikt, eene gelijke

hoeveelheid water gegeven. De 75 planten werden dadelijk na

1) 1 ounce = 28,35 gram; 1 jDound = 0,4536 K.G.; 1 gallon =
3,786:L.
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hot uitplanten met de oplossing begoten, en vervolgens nog een-

maal twaalf dagen daarna. — Eene tweede serievan 75planten
werd onmiddellijk na het uitplanten behandeld met een mengsel
van tabaksstof en gebluschte kalk, gelijke deelen dooreen-

gemengd. Van dit mengsel werd eene kleiae hoeveelheid onmiddel-
lijk na het uitplanten rondom de stammen der planten gestrooid;

ook deze behandeling werd twaalf dagen later herliaald. Onge-
veer If pond van het mengsel van tabaksstof en gebluschte

kalk was voor de 75 planten noodig. — Eene derde serie kool-

planten werd op de hier te lande welbekende wijze bij het

uitplanten van koolkragen voorzien. —-71 planten van dezelfde

soort dienden als controle.

In het jaar der proefneming kwam toevallig de koolvlieg niet

zeer veel voor; de scliade, door dit insekt teweeg gebracht, was
veel geringer te Mount Carmel, waar de proefneming plaats had,

dan andere jaren met vroeg uitgeplante koolen 't geval is,

daar er op het controleveldje niet meer dan 15,5 % van het aantal

uitgeplante koolen werden gedood. Van de van een koolkraag

voorziene planten ging er slechts 1,3 % door de made-aantasting

dood, van de met sublimaat behandelde planten 2,6 %, van de

met tabaksstof en kalk behandelde 9,3 %.
Op deze proefnemingen afgaande, kan men concludeeren dat

en de koolkragen en de sublimaatbehandeling zeer goede resul-

taten gaven. Zappe prefereert de sublimaatbehandeling boven
de aanwending van koolkragen, omdat zij belangrijkgoedkooper

is en gemakkelijker uit te voeren. Daartegenover staat, zegt hij.

terecht, dat sublimaat een gevaarlijk vergif is, en — gaat hij

voort — misschien zal menigeen daarom, vooral in den tuin

bij zijne woning, de aanwending van koolkragen prefereeren.

Het zij mij vergund, hierbij op te merken dat de proeven van
Zappe slechts op eene plaats werden genomen en slechts met een

betrekkelijk gering aantal koolen van eene enkele varieteit,

en wel in een jaar, waarin — door welke oorzaak dan ook —

-

de koolvlieg niet tot sterke vermeerdering kwam. Het zou allicht

bij nader voortgezette proefnemingen kunnen blijken, dat in

jaren, die zeer geschikt zijn voor de vermeerdering van dit

insekt, in 't bijzonder bij koolsoorten, die lang op het land staan,

een tweemalige aanwending van eene sublimaatoplossing niet

voldoende was, om een zeer gunstig resultaat te krijgen ; en bij

vaker herhaalde aanwending wordt deze methode van behande-

ling natuurlijk beduidend duurder.

Ook is er veel tegen, eene zoo vergiftige stof als subli-

maat op zoo groote schaal algemeen te gebruiken als dit

het geval zou worden, wanneer alle koolbouwers, die nu de
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koolkragen aanwenden, in plaats daarvan de siiblimaatbehan-

deling gingen toepassen. Daarom is het beter, dat wij ons

aan de koolkragen houden, die uitstekend voldoen. —

32. Bestrijding van de Europeesche roode spin in boomgaarden
{Paratetranychus jnlosus Can. et Fauz.). In Bulletin 247 van

„The Connecticut Agricultural Experiment Station", gctiteld

,,Twenty-second Report of the .State Entomologist for 1922"

vind ik eene mededeeling over dit onderwerp van Philip

Garman. In 1922 vertoonde zich de bovenvermelde mijt in de

boomgaarden van Connecticut zeer vroeg in het seizoen; zij

vermeerderde zich zeer sterk en zeer snel en had reeds in Juni

zeer belangrijke schade aan het gebladerte aangericht. Toen
vielen hevige regens in en het regenweer duurde tot laat in den

zomer. Gedurende dien tijd vermeerderden de mijten zich slechts

zeer weinig en in verscheiden boomgaarden werd de plaag zelfs

beslist minder. Uit deze feiten leidt Garman af, wat trouwens

voor de hand ligt, dat bestrijding vroeg in ' b seizoen meerresul-

taten zal geven dan bestrijding in lateren tijd; en zulks bleek

dan ook door de ingestelde proefnemingen.

De mijt Paratetranychns jnlos^is komt ook in Europa voor en

wordt zelfs door Garman ,,the european red mite" genoemd. Hij

deed verschillende waarnemingen omtrent de leefwijze dezer soort.

De eieren begonnen in 1922 uit te komen op 2 Mei. Reeds op

13 Mei werden eenige mijten in paring aangetroffen. Verschge-

legde eieren vond Garman het eerst op 15 Mei. Eieren, die gelegd

waren op 16 en op 18 Mei, kwamen uit oj) 29 Mei; maarerwerd
toen niet nagegaan, wanneer de toen uitgekomen mijten ge-

slachtsrijp waren. Het bleek echter dat jonge mijten, uit het ei

gekomen op 3 Juli, geslachtsrijp waren oj) 8 Juli, en gemiddeld

bleken de mijten twee dagen na de paring tot eierleggen over te

gaan. Uit eieren, gelegd op 6 Augustus, kwamen de jonge mijten

op 14 Augustus uit; deze paarden op 23 Augustus. Uit eieren, ge-

legd op 29 Augustus, kwamen de jonge mijten binnen acht

dagen te voorschijn, terwijl uit eieren, die op 15 September waren

gelegd, voor den winter geene mijten meer te voorschijn kwamen;
't waren dus eieren, bestemd om als zoodanig te overwinteren.

De levensduur blijkt kort te zijn: in Augustus kan zij op 17

dagen worden gesteld; bij koud weer is zij echter langer. —- In

Juni kon Garman de volwassenen drie weken lang in leven

houden; gedurende dezen tijd legde een enkel individu 34

eieren. Ongeveer de helft van den levensduur wordt doorge-

bracht in den toestand van ei; laatstbedoelde periode (de ei-

jjeriode) kan in 't midden van den zomer op eene week worden
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gesteld. Besproeiingsmiddelen, waardoor alleen de mijten worden

gedood, maar de eieren niet, moeten derhalve worden herhaald.

binnen tien dagen. (8 dagen hebben de mijten, na 't uitkomen,

noodig om geslachtsrijp te worden, en daarna nog 2 dagen voor

't eierleggen kan beginnen.) Wanneer men meer bespuitingen

toepast, behoeft de derde bespuiting, volgens Garman's ervaring,

niet juist weer binnen 10 dagen plaats te hebben ; men kan daar-

mee geriist wachten tot 14 a 18 dagen na detweede bespuiting.

Garman nam bespuitingsproeven in drie verscliillende boom-
gaarden in Connecticut, en wel met zeer verscliillende bestrij-

dingsmiddelen ; wij vermelden hier slechts diegene, welke tame-

lijk gunstige of zeer goede resultaten opleverden: n.l. een

mengsel van zwavelkali, loodarsenaat en nicotinesulphaat, —
,,fish oil soap" (8| pond op 100 gallons water), — groene zeep

en zwavel (4 pond zeep en 10 pond bloem van zwavel op 100

gallons water), — lijnolie-emulsie (1 gallon lijnolie en 1| pond
vlokken harde zeep op 100 gallons water). Voor meer nauw-
keurige opgaven verwijs ik naar Bulletin 247 van ,,Tlie Connec-

ticut Agric. Exper. Station". —

33. Andere plantenmijten in Connecticut. In het boven ver-

melde Bulletin komeii mededeelingen voor van Garman over

nog andere plantenmijten, die in Connecticut werden geimpor-

teerd, n.l. ParatetranycMis ununguis Jacobi (levende op spar),

Paratetrcmychus bicolor Banks (op eik, tamme kastanje), Tenui-

j)alpus lineola Can. et Fauz. (op vliersoorten), Tetranychus

populi C. L. Koch (op populier), Schizotetraiiychus schizopus

Zacher (op wilgen), —

34. Grondontsmetting met cresol en carbolzuur. In hot ,,Ver-

slag over de Werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen

Dienst in het jaar 1922" (Augustus 1923) komt op biz. 26— 39

een hoofdstuk voor over ,,grondontsmetting met cresol en

carbolzuur". De heer T. A. C. Schoevers, Plaatsvervnngend

Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst, deed in 1921

tweemaal eene reis naar Engeland ter bestudeering van de wijze,

waaro^) daar te lande verschillende tomatenziektcn worden be-

streden en van de wijze, waarop grondontsmetting, zoowel met
Ktcom als met chemische stoffen, wordt uitgevoerd. In Engeland
wordt daarvoor hoofdzakelijk gebruik gemaakt van eene daar

onder den naam ,,carbolic acid" in den handel verkrijgbare stof,

welke stof echter niet is wat wij in ^ederhAwd carbolziiurnoemcn,

maar cresol. Deze stof wordt in Engeland gebruikt in eenever-

dunning van 1 deel op 40 deelen water. Men doet 1 gallon (4,5 L.)
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cresol in 40 gallons water en brengt deze hoeveelheid op 9 of

op 18 vierkante yards; dit komt overeen met eene hoeveelheid

van 0.64 of 0.32 L. cresol per M.^ Gemakshalve werd voor ons

land aangeraden 0,5 L. cresol in 20 L. water per M.^ te geven.

Op de Kanaaleilanden gebruikt men veel minder, n.l. per M.^

slechts 0.13 L. ; ook de werkwijze is daar eenigszins anders;

men verdunt n.l. het cresol met de 50-voudige hoeveelheid

water, waarna deze massa nog met de drievoudige hoeveelheid

water wordt ingespoeld. In Engeland zelf deed men dit inspoelen

vroeger ook, maar in den laatsten tijd heeft men daarvan afge-

zien; zoodra de vloeistof in den grond is getrokken, wordt de

grond omgelegd. Ook geeft men er de voorkeur aan, zoo mogelijk

de behandeling in tweeen toe te passen, met telkens een maand
tusschenruimte

.

Hoewel in Engeland, zooals boven werd opgemerkt, voor

grondontsmetting niet wordt gebruikt carbolziiur maar cresol,

zoo werden toch ook proeven genomen met carbolziiur, cmdat
inmiddels door Prof. Aberson op eene tomatenkweekerij nabij

Wageningen eene proef was genomen betreffende grondont-

smetting met carbolzuur, en door hem naar aanleiding daarvan

deze stof (dus niet cresol) tegen de zoogenaamde ,,tomaten-

moeheid" werd aanbevolen.

Het cresol wordt in Engeland hoofdzakelijk gebruikt ter be-

strijding van de zoogenaamde moeheid van den bodemintomaten-
kassen. Bij deze moeheid zijn geen organismen in 't spel, althans

geen organismen, die de tomatenplant zelve aantasten. Het
mocht ScHOEVERS niet gelukken, in Nederland kassen te vinden,

waar deze ,,moeheid" met zekerheid kon worden geconstateerd.

Wanneer de Nederlandsche kweekers van ,,tomatenmoeden"
grond spreken, bleek bij nader onderzoek steeds, dat er pa-

rasitische organismen aan den onbevredigenden uitslag der

tomatenteelt schuldig waren: 't zij eene zwam (meestal Verti-

cillium alboatrum of wel Ehizoctonia Solani), 't zij het wortel-

aaltje {Heterodera radicicola). Te Loosduinen en te Elst (Over-

Betuwe) was het vooral Verticillium, te Wageningen hoofd-

zakelijk het wortelaaltje.

Uit Engelsche publicaties was bekend, dat zwammen door de

cresolbehandeling van den grond niet alleen niet bestreden

worden, maar dat zij zelfs sterkeroptredenopzoodanigbehandel-

den bodem dan op grond, die geene zoodanige behandeling heeft

ondergaan. Het wortelaaltje echter wordt door de cresolbehande-

ling wel niet volkomen bestreden, maar toch aanmerkelijk tegen-

gegaan, vooral als de behandeling vroeg in den herfst plaats-

grijpt.
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Onder leiding van den heer Schoevers werden proeven be-

trt^ffende grondontsmetting met cresol en met carbolzuur ge-

nomen te Wageningen, Loosduinen, Naaldwijk en Elst (O.-B.).

Ik wil deze proefnemingen hier niet in details bespreken, maar
alleen constateeren dat zij leidden tot het resultaat : dat da

tomatenplanten in 't algemeen niet leden door de grondbeliande-

ling (^ L. cresol of | L. carbolzuur in 20 L. water per M.^) ; dat Rlii-

zoctmiia solani nocli Verticillium alboatruin er door werd bestreden

;

dat bij een der proefnemingen de Verticilliuiti-»>-d,nt&>^t\\\g er zelfs

door werd verergerd; dat bet wortelaaltje er eenigszins door werd
bestreden: waarschijnlijk zouden de resultaten hier beter zijn ge-

weest, v/anneer de grondbeliandeling vroeg in den lierfst had plaats

gehad en niet eerst in "t voorjaar. Te Loosduinen werd in eene kas,

die 4 weken na de grondbehandeling werd beplant, schade aan
de planten aangericlit: bijkans al de planten leken geheel en al

verbrand, zoowel op het met cresol als op bet met carbolzuur

behandelde gedeelte. Toch scheen het alsof de planten zich nog
wel vrij goed zouden hebben hersteld, ware het niet dat Verti-

ciUium haar geheel de baas werd; zeker 90 % van de planten ging

aan deze aantasting te gronde. Wat in dit enkele geval de oorzaak

was van de beschadiging der planten tengevolge van de grond-

behandeling , kon met zekerheid niet worden gezegd; Schoevers
acht het zeer waarschijnlijk, dat het koude weer gedurende

den eersten tijd na dc behandeling de dampen belette, den grond

te verlaten, terAviji deze dat pas deden toen de plantjes er rseds

in iiitgepoot wa^en. —
35. Phytophthora-aantasting van appel, peer en abrikoos.

Schoevers schreef in het „Tijdsclirift over Plantenziekten",

deel 21 (1915), biz. 153 een artikel over het PA?/^o2?^#Aora -rot van
peren, door hem het eerst in Nederland geconstateerd. In het

,,Verslag over de werkzaamhedea van den Plantenziektenkun-

digen Dienst in het jaar 1922", biz. 7 en 8, vinden wij vermeld,

dat deze ziekte dat jaar op peren vrij veelvuldig voorkwam,
o.a. op Clapp's Favorite, Williams Duchess en Louise bonne

d'Avranches; te Wijdenes werd de ziekte op appelen (Pride of

Wij denes) geconstateerd, en te Hattem op abrikozen. —
36. Okkernoot, aangetast door de bacterie Pseudomonas

Juglandi. In het boven aangehaald Verslag wordt meegedeeld,

dat uit Zierikzee gezonden okkernoten bleken te zijn aangetast

door Pseudomonas Juglandi. Vele der aangetastc vruchten waren
reeds in Augustus afgevallen. Op de door de bacterien veroor-

zaakte zwarte vlekken woekerde ook, secundair, een Fusarium-

soort. —
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37. Beschadiging van de stempels en vruchtbeginsels van
kersebloemen door mieren werd waargenomen te Nunspeet.

Een tak, waarvan de bloemen geheel gaaf waren, werd gemerkt.

De mieren, die daarna op den tak werden gebracht, begaven zicli

naar de bloemen, kropen er in en beschadigden de stampers,

waarvan vele a^fvielen. Met eene loupe kon worden gezien, dat

niet alleen de stempels werden aangebeten, doch ook de vrucht-

beginsels. Deze mededeeling is ontleend aan het ,,Verslag over

de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst

in het jaar 1922". —

38. Melampsora ribesii viminalis, veroorzakende eene roest-

ziekte van kruis- en aalbessen. ,,In een bessentuin groot 4; |

H.A., beplant met kruis- en aalbessen, bleken alle struiken in

ernstige mate aangetast door den Caeoma-vorm van de roest-

zwam Melampsora ribesii viminalis. Zelden zagen wij deze zwam
zoo ernstig optreden; bladeren, bloemtrossen, jonge vruchtjes,

alles was aangetast.

,,Twee dagen later ontvingen wij uit een ander gedeelte van

ons land materiaal, dat door deze zwam of eene naverwante

soort was aangetast. Het gold hier in hoofdzaak kruisbessen en

Duitsche zure roode, terwijl hier en daar de roest ookopzwarte
bessen werd gevonden. Jonge besjes en zelfs de vruchtbeginsels

van de bloempjes werden aangetast; het blad zeer sterk. Deze

zwam vormt hare teleutosporen op wilgen." (Overgenomen uit

,,Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziekten-

kundigen Dienst in 1922.") —

39. Mijten, die komkommerplanten aantasien. Behalve de mijt,

die ,,het spint" der komkommers veroorzaakt {Epitetranychus

althaeae), werd in 1922 nog eene andere mijtsoort te Zwijndrecht

op de komkommers aangetroffen, n.l. Tyroglyphus putrescentiae.

De mijten van deze soort beschadigen het blad op eene andere

manier dan bij ,,het spint" geschiedt. Zij beginnen met aan de

onderzijde holten in 't blad te vreten; daarna halen zij van

daar uit het bladmoes tusschen de beide opperhuiden weg.

De overblijvende opperhuid, die natuurlijk wit is, verdroogt.

Reeds in 1921 had dezelfde kweeker te Zwijndrecht bij een

gedeelte van zijne komkommerplanten dezelfde verschijnselen

opgemerkt. Ook werd in 1921 deze beschadiging voor 't eerst

iu Engeland waargenomen. Deze mededeeling is, evenals de

volgende nos. 40 tot 54 ontleend aan het ,,Verslag over de werk-

zaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in 1922". —
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40. Beschadiging van aardbeien door Harpalus ruficornis.

In 1922 werd de loopkever Harjjalus ruficornis, wiens voedsel

anders bijkans uitsluitend uit verschillende insekten en andere
kleinere dieren bestaat, te Driewegen zeer schadelijk aan aard-

beien waargenomen. De kevers zaten bij lionderden onder de

planten en aten steeds de rijpe vrucliten op. Deze kevers werden
trouwens vaker aangetroffen als vernielers van aardbeien. Vrijwel

afdoende bestrijding werd verkregen door op afstanden van 2^—

3

M. onderling, jampotjes in den grond te graven, zoodanig, dat

de rand juist gelijk kwam met de oppervlakte van den grond.

In de potjes werd wat water met een scheut petroleum
gedaan. In 't begin werden om den anderen dag in de potjes

gemiddeld 40 tot 50 kevers aangetroffen.

—

41. In de omgeving van Briissel werden in Mei kleine bruine

kevertjes van de soort Galerucella tenella L. schadelijk aan
aardbeiplanten. De bladeren en de bloemen werden zoodanig
bescliadigd dat van een opbrengst geen sprake kon zijn. Galeru-

cella tenella werd in ons land op geen andere planten aangetroffen

dan op Spiraea Ulmaria (moeras-spiraea); terwijl het torretje

in Duitschland ook werd gevonden op Potentilla anserina

(zilverschoon) en AlchemiUa vulgaris (vrouwenmantel). —

42. Galerucella luteola deed te Heeze schade aan jonge iepen.

Het bruingele, van enkele zwarte vlekken en strepen voorziene,
6—8 m.M. lange kevertje vrat in 't voorjaar gaten in de bladeren

of stukken uit de bladranden. Later skeleteerden de larven de

bladeren. —

43. Te Waalwijk werden iepebladeren sterk beschadigd door

de rups van Acalla Boscana, eene bladrollersoort. De najaars-

generatie der vlindertjes is licht leikleurig, de zomergeneratie

wit; eerstgenoemde werd vroeger voor eene aparte soort gehouden
en onder den naam Acalla Parisiana Guenee {= A. Scabrana

Steph.) beschreven, totdat bleek dat men haar uit de eieren van
de vrijwel witte zomergeneratie kan kweeken. —

44. De bolsnuittor [Cneorliinus geminatus ^ Philopecloii plagi-

atus) deed in verschillende rozenkweekerijen in Limburg zeer

veel schade door de oculatieknoppen uit te vreten. Van de

30.000 veredelde rozen werden er 25.000 vernield. —

45. Bacterierot van Aronskelken. De Plantenziektenkundige

Dienst ontving half October 1922 Aronskelken uit Maastricht,
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aangetast door het ,,bacterierof' , veroorzaakt door Bacillus

aroideae. De eerste verschijnselen der ziekte treden meestal

later in den tijd op, n.l. als de j)lanten aan 't bloeien zijn. De
toppen der bladeren beginnen dan slap te hangen en de rand

begint te verdrogen; deze verdroging breidt zich dan van den

rand af vlekvormig uit en de bladeren sterven voortijdig af.

Bij zulke betrekkelijk lichte aantastingen zijn de ,,knollen"" nog
niet ziek, maar de zijwortels zijn gedeeltelijk brnin, zacht en

waterig ; van deze zieke wortels uit kan de knol worden aangetast

en dan gaat de rotting verder tot in den voet van de plant.

In dit geval echter scheen de ziekte te beginnen met de aan-

tasting der bladstelen even boven den grond; een der Stengels

van de gezonde plant had de typische weeke, natrotte plekken.

In Engeland heeft men deze ziekte bij nog weinig aangetaste

,,knollen" kunnen bestrijden, door de knollen na uitsnijden der

zieke, rotte gedeelten gedurende 2 uren in 2 % formaline te

leggen en ze daarna op te potten in versehen of gekookten

grond in nieiiwe of uitgekookte potten. —

4f6. Beschadiging van rozen door eikenaardvlooien. Te Rhenen
en te Ede werden in Mei de rozen zeer sterk beschadigd door

uit naburig hakhout overgekomen eikenaardvlooien {Haltica

erucae). — Dat dit kevertje, hoewsl een echt eiken-insekt, in geval

van nood van het eikenhakhout op aangrenzende boomen en

struiken van andere soort (ooftboomen en sierheesters) overgaat,

werd door mij reeds vele jaren geleden waargenomen. (R.B.). —

47. Dahlia's lijdende aan mozaiekziekte. Uit Oegstgeest werden

aan den Plantenziektenkundigen Dienst Dahliabladeren gezon-

den, die typiseh mozaiekziek waren; en zelfs sterker met mozaiek-

zieke tabaksbladeren overeenkwamen, dan ooit bij andere

planten werd gezien: ,,de donkere en lichtere plekken, waarbij

de donkere partijen eenigszins schijnen op te boUen, de naar

beneden gebogen punten en randen, waardoor de bladeren

min of meer lepelvormig worden, het smal en klein blijven der

bladeren, dat alles kwam volkomen overeen met het beeld van
mozaiekzieke tabaksbladeren." — Sedert een aantal jaren ver-

toont zich de mozaiekziekte vrij wel jaar op jaar bij de Dahlia's,

die op de terreinen der Landbouwhoogeschool op den Wage-
ningschen Berg, voor het onderwijs in de blo^misterij geteeld

worden. (R.B.), —

48. Aantasting van de haver door de havermijt {Tarsonemus

spirifex). De heer Schoevers deelde het eerst het een en ander
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mee aangaande het voorkomen van deze mijt in Nederland.

(Zie ,,Tijdschrift over Plantenziekten", jaargang XXI, 1915,

biz. 14— 123), in welk artikel ook de door haar veroorzaakte

ziekteverschijnselen uitvoerig worden besproken.) In 1922 trad

deze haverkwaal weer in verschillende streken van Nederland
op: te Amstelveen, Anna Paulowna, Appingedam, Wagenbor-
gen, Nieuwolda, Oudenbosch en Rozendaal. —

49. Aantasting van haver door de fritvlieg {Chlorops frit) kwam
in 1922 zeer veel voor, vooral in de zandstreken. Vroeg gezaaide

haver werd minder aangetast dan laat gezaaide. —

50. Op verschillende perceelen trad in 1922 de „ontginnings-

ziekte" bij rogge en haver op (zie ,,Beknopte aanteekeningen
op plantenziektenkundig gebied", deel 29, biz. 30, no. 16 jaarg.

1923). —

51. Op verschoidene plaatsen, vooral in Noord-Brabant,
Limburg en Oostelijk Gelderland, deed het Schildpadtorretje

{Cassida nebulosa) belangrijke schade op bietenakkers. Bijna in

alle gevallen kon worden nagegaan, dat de kevertjes zich vanaf
de melde op de bieten hadden begeven. Als bestrijdings-middel

werd eene bespuiting met 0.1 % Parijsch groen met succes

gebruikt. —

52. Beschadiging van vlasplanten door de hitte. De Rijksland-

bouwconsulent van Westelijk Noord-Brabant zond naar den
Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen vlasplantjes uit

Meeuwen, welke eigenaardige insnoeringen vertoonden, juist

onder de oppervlakte van den grcrd. Aantasting door eene

zwam, een insekt of een ander organisme kon niet worden ge-

constateerd. Men kwam tot de conclusie: ,,Vermoedelijk waren
de plantjes door hooge temperatuur van dengrondbeschadigd."
In Duitschland heeft men het verschijnsel meerdere malen waar-

genomen bij kiemplanten van boomzaden, als dennen en berken

en geeft men aan het verschijnsel den naam ,,Hitzetod". Uit

een later ontvangen bericht van den Rijkslandbouwconsulent

bleek, dat de grond van het perceel, waarop het vlas stond, zeer

kruimelig en los was en is het dus mogelijk, dat de bovenste laag

zeer sterk verhit is geweest. Typisch was dan ook dat op de

plaatsen, waar de grond vaster was, zooals in de voetstappen

van de paarden, het gewas minder beschadigd was. —

-

53. Aantasting van vlas door een Fusarium. De heer Dr. J. C.
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DoRST, consulent voor de Plantenveredeling van de Friesche

Maatschappij van Landbouw, deed omstreeks half Juli een aan-

tal vlesstengels toekomen aan den Plantenziektenkundigen

Dienst, met de mededeeling, dat een gcdeelte van bet vlas in

't geheel niet in bloei was gekomen, terwijl een ander deel wel

had gebloeid, doch geen of onvoldoende zaadbollen vormde.
Daartusschen kwamen ook planten voor, welke oogenschijnlijk

geheel gezond waren. Op sommige plaatsen was meer dan de

helft der planten aangetast. Bij onderzoek bleken de aangetaste

Stengels doorwoekerd te zijn met mycelium en op vochtiggelegde

Stengels verschenen Fusarimn-ivuGtiiicsitiefi en zwamweefsels

met chlamydosporen. Bij den Plantenziektenkundigen Dienst

hield men het er dan ook voor, dat bet vlas door deze Fusarium-

aantasting gestorven was; en dat men misschien te doen bad
met dezelfde zwam, Fusarium Lini,wQ\\ie— volgens Bolley—
in Amerika de oorzaak van den vlasbrand zou zijn. Volgens dezen

onderzoeker wordt deze ziekte met het zaad overgebracht, maar
de besmette grond blijft besmet en dus kan de ziekte ook van

den grond uitgaan. —

54. Ziekten van blauwmaanzaad. Op sommige plaatsen was

dit gewas vrij ernstig door den valschen meeldauw {Peronospora

arborescens) aangetast. De Stengels waren dan zeer verschrompeld

of soms sterk gedraaid en gekromd. De bollen van de aangetaste

planten bevatten geen of weinig zaad. — Te Vierbuizen (Gron.)

werd bet blauwmaanzaad bescbadigd door Thrips. Het was
opmeikelijk, dat waar tusschen het maanzaad enkele opslag-

plaatsen van mosterd stonden, de Tbrips zicli hoofdzakelijk

daarop wierp en het blauwmaanzaad slechts weinig aantastte.

Hiermee eindigen mijne nctities uit het ,,Verslag over de

werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst over

1922", uit welke notities de ,,Beknopte aanteekeningen op

Plantenziektenkundig gebied", no. 34 tot no. 54 bestaan. —

55. De honigpaddestoel (Armillaria mellea) tast ook den aard-

appel aan. Deze paddestoel, die een groot aantal soorten van

naaldboomen en loofhout aantast en doodt, ook vruchtboomen,

moet in Japan en Australie ook de aardappelplant aantasten.

Volgens ,,Experiment Station Record" van October 1923

(deel 49, no. 5, biz. 443) moet daarover eene mededeeling van

M. Wilson voorkomen in „Roy. Scot. Arbor. Soc. Trans."', 35,

(1921), biz. 186, 187.

J. RiTZEMA Bos.
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TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS en M. DE KONING

Dertigste Jaargang — 6e Aflevering — JUNI 1924

MEDEDEELING VAN HET BESTUUR.

Met ingang van 1 Juli 1924 wordt de redactie van het ,,Tijd-

schrift over Plantenziekten" uitgebreid met de Heeren Prof.

Dr. H. M. Qttanjer, Hoogleeraar in de Plantenziektenkunde
en Ir. N. van Poeteren, Inspecteur, Hoofd van den Planten-
ziektenkundigen Dienst, beiden te Wageningen.

Het Bestuur der Nederlandsche phytopathologische

(Plamtenziektenkundige) Vereeniging

:

Prof. Dr. J. RiTZEMA Bos, Voorzitter.

Dr. H. W. Heinsius, Secretaris.

VERSLAG
VAN DE ALGEMEENE VERGADERING DER NEDERL.
PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTENKUNDIGE)
VEREENIGING OP 22 APRIL 1924 TE UTRECHT, IN HET

GEBOUW VAN HET STAATSBOSCHBEDRIJF.

Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige verga-

dering deelt de Voorzitter mede, dat het aantal Donateurs dit

jaar is gedaald van 84 tot 77 en dat der leden van 354 tot 320.

Ofschoon er, dank zij groote zuinigheid, nog een vrij belangrijk

kassaldo is, staat te vreezen, dat dit in het loopende jaar sterk

zal verminderen, en nog meer in volgende jaren, daar de verkoop
van het Tijdschrift dan waarschijnlijk minder zal opbrengen.

Naar vermeerdering van het aantal Donateurs en leden moet dus

met alle kracht worden gestreefd, vooral naar het eerste, daar

de leden, althans bij de tegenwoordige oplaag, minder dan den
kostprijs van het Tijdschrift als contributie betalen.

De secretaris geeft verslag van de door de vorige vergadering



98

aan het Bestuur opgedragen en sedert uitgevoerde handelingen

om te bevorderen, dat aan de Landbouwhoogeschool weer vol-

doend onderwijs worde gegeven in de zoologische phytopatho-

logie. Het resultaat daarvan is nog niet geheel bevredigend, al

is er een voorloopige voorziening getroffen doordat Prof. Roepke
er eenige colleges over geeft. Ook worden er pogingen gedaan, om
dezen boogleeraar van andere werkzaamheden te ontheffen en

hem daardoor in staat te stellen, meer tijd te besteden aan het

genoenide belangrijke studievak. Door de vergadering wordt
aan het Bestuur opgedragen, in deze zaak diligent te blijven en
eventueel die pogingen krachtig te steunen.

De rekening en verantwoording van den Penningmeester, reeds

voorloopig door het Bestuur goedgekeurd, wordt nagezien en

in orde bevonden door de Heeren Edelkoort en De Joxg.

De door het Bestuur ingediende begrootingsontwerpen voor

de algemeene geldmiddelen en voor het Tijdschrift worden on-

veranderd goedgekeurd en als volgt vastgesteld:

ONTVANGSTEN: UITGAVEN:

Saldo 1923 f 1592.77 Vergaderingen f 50.—
Bijdragen donateurs - 520.— Voorsch. Best.leden - 50.

—

Bijdragen leden .... - 980.— Drukwerk - 50.

—

Bijdrage aan het

Tijdschrift - 2000.

—

Onvoorzien - 100.

—

Vermoedelijk saldo - 842.77

f 3092.77 f 3092.77

En voor het Tijdschrift:

ONTVANGSTEN: UITGAVEN:

Bijdrage uit de kas f 2000.— Druk- en verzend-

Opbr. advertentien . - 200.— kosten f 2100.—
Verk. en abonn - 300.— Honoraria - 300.

—

Onvoorzien - 100.

—

f 2500.— f 2500.—

Bij acclamatie worden de aftredende bestuursleden, de Heeren
Dr. H. J. Calkoen en K. Volkersz, herkozen. Eerstgenoemde
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verklaart, de benoeming aan te nemen, aan laatstgenoemde zal

hiervan kennis worden gegeven ^).

Bij de rondvraag geeft de Hear Edelkoort in overweging, het
Tijdschrift eens ter kennismaking te zenden aan land- en tuin-

bouwonderwijzers, speciaal aan die in een bepaald deel van het
land, wanneer er eens een daar voorkomende ziekte in behan-
deld wordt. Het is hem n.l. gebleken, dat dozen het veelal niet

kennen, zelfs van zijn bestaan onkundig zijn, en toch acht hij

het juist ook voor hen bijzonder van belang, vooral wegens de
geregeld er in voorkomende ,,Aanteekeningen op plantenziek-

tenkundig gebied". De Heer De Jong sluit zich hierbij aan en
noemt ook in 't bijzonder de hoofden der lagere landbouwscholen.
De Voorzitter zal aan deze adviezen gevolg geven.

Hierop wordt de vergadering gesloten, na dankzegging aan den
Heer E. D. van Dissel voor de in de lokalen van zijn bureau
verleende gastvrijheid.

Na afloop maakten sommige aanwezigen nog gebruik van de
gelegenheid om, onder deskundige leiding, het Museum van het

Staatsboschbedrijf te bezichtingen ^).

Dr. H. W. Heinsius, Secretaris.

HET GEBRUIK VAN NAPHTHALINE BIJ DEN
BLOEMBOLLEN-EXPORT.

In de ,,Annual Letter of Information No. 36", uitgegeven door

de Federal Horticultural Board te Washington, wordt medege-
deeld dat in het tijdperk van 1 Januari 1922 tot 31 December
1922 in 187 bloembollen-zendingen uit Nederland de aanwezig-

heid van vele dieren is geconstateerd.

In het kort samengevat waren dit de volgende

:

wantsen 2 gevallen

bladluizen 5 ,,

verschillende vliegjes, mugjes of larven

daarvan 29 ,,

zweefvliegen 14 ,,

kleine narcisvlieg 25 ,,

groote narcisvlieg 7 ,,

kevertjes of larven daarvan 13 ,,

^) Inmiddels is bericht ontvangen, dat ook de Heer VoiiKERSZ de
benoeming eanneemt.

2) In den jaargang 1920 van dit Tijdschrift is hiervan reeds een

beschrijving gegeven.
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aaskevers 2 gevallen

koperworm 1 geval

oorwormen 2 gevallen

nachtvlinder 1 geval

mieren 2 gevallen

millioenpooten 2 ,,

Rhizoglyphus hj^acinthi (,,bloembollen-

mijt") = Eh. ecliinopns 67 ,,

andere mijten 6 ,,

187 gevallen

Van de genoemde dieren kan slechts de groote narcisvlieg

en kunnen in zeker opzicht ook de bladliiizen tot de werkelijke

parasieten van bollen gerekend worden. De verdere in de lijst

van den Fedei'al Horticultural Board opgenomen diersoorten

zijn voor slechts een zeer klein aantal misschien als secundaire

parasieten te beschouwen, terwijl verreweg het grootste aantal

soorten dezer lijst of geheel toevallig in de bloemboUenzendingen

aanwezig waren of met het verpakldngsmateriaal werden inge-

voerd. De laatstgenoemde twee groepen hebben stellig absoluut

niets met den gezondheidstoestand der bollen te maken gehad.

In het algemeen kan men dus zeggen, dat de in 1922 naar Ame-
rika gezonden bloemboUen in zeer gunstigen toestand verkeerden.

Uit het bovenstaande lijstje schijnt te blijken, dat men in

Amerika door vermelding van een groot aantal gevallen van

dieren in bloembollen, de aandacht erop wil vestigen, dat onze

bloemboUenzendingen toch niet zoo zuiver zijn als meti daarzou

wenschen. In het bijzonder trekt hierbij de aandacht de vermel-

ding van het groote aantal gevallen, waarbij Rhizoglj'phus hya-

cinthi (Rh. echinopus) is waargenomen; nog sterker komt dit

tot uitmg in de opgaven der diersoorten, die in de bloemboUen-

zendingen uit Nederland gedurende den herfst 1923 zijn waar-

genomen.
Deze zijn de volgende:

wantsen 3 gevallen

vliegjes, mugjes of larven daarvan .... 88 ,,

zweefvliegen 1 geval

kleine narcisvlieg 15 gevallen

groote narcisvlieg 8 „

motjes, vlindertjes of larven daarvan .11 ,,

kevers of larven daarvan 31 ,

,

oorwormen 3 ,,

houtluis 1 geval

spriagstaart 1 ,,
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millioenpooten 5 gevallen

Rhizoglyphus hyacinthi (Rh. echinopus) 284 ,,

andere mijten 9 ,,

slakken 3 ,,

diverse mij onbekende dieren 9 ,,

472 gevallen

Het is voor alles gewensclit, deze opgaven als waarschuwing
op te vatteii en tijdig aan deze aangelegenheid de noodige aan-

dacht te wdjden. De maatregelen, die hier te lande genomen wor-

den om te voorkomen, dat door het narcissenaaltje en door de

groote narcisvlieg aangetaste bollen uitgevoerd kunnen worden
blijken een groot succes op te leveren. Het wordt nu echter tijd,

ook aan de bollenmijten de noodige aandacht te schenken en
haar aantal in de bloembollenzendingen tot een minimum te

bej)erken.

Naar mijn overtuiging is Rhizoglyphus hyacinthi {= echiiwpus)

geen primaire parasiet van de blcembollen. Het is mij althans

tot nog toe nooit gelukt, mijten, die ]k op in rottenden toe-

stand verkeerende bollen heb aangetroffen, op gezonde bollen

in leven te houden. Het duurde in den regel niet lang of alle

mijten, die op de gezonde bollen waren overgebrae ht, stierven.

Maar of de bollenmijt werkelijk als bollenparasiet kan op-

treden, is voor ons wel een zeer belangrijke, echter toch niet de

belangrij kste vraag. Wij hebben immers bij den export van bloem-
bollen naar Amerika veel meer te maken met de inzichten, die

hieromtrent aldaar bestaan, dan met de onze, omdat ten slotte

daar bepaald wordt of zendingen, waarin bollenmijten voor-

komen, als gevaarlijk en dus niet te aanvaarden beschouwd
worden.
Daarom blijft het, in verband met de Amerikaansche opvattin-

gen, noodig, de mijten te bestrijden, en dit kan zeer gemakkelijk

geschieden met behulp van naphthalinepoeder, waarmede de

bollen bestrooid worden,

Meerdere jaren geleden heb ik nagegaan of het mogelijk was,

mijten, die in vochtig koolzaad optraden, op eenvoudige wijze te

dooden zonder schade aan het koolzaad te veroorzaken. Het is

mij daarbij gebleken, dat dit zeer gemakkelijk kan geschieden

door het zaad te mengen met een weinig naphthaline-poeder.

Binnen korten tijd waren alle mijten gedood. Weken lang heb

ik koolzaad met een overmaat van naphthaline-j)oeder in een

gesloten glasdoos bewaard en het bleek dat de kiemkracht van
het zaad niet was achteruitgegaan.
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Bij eventueele onderzoekingen van zieke bollen was het dik-

wijls een groot ongerief, dat de daarop aanwezige mijten zich

zoo sterk vermenigvuldigden, waardoor het onderzoek bemoei-
lijkt werd. Dit voorkom ik thans door bij de zieke bollen een

weinig naphthaline-poeder te voegen.

De reeds aanwezige mijten, hoe groot het aantal ook moge zijn

en uit welke soorten zij ook bestaan, sterven spoedig en het te

onderzoeken materiaal blijft er verder vrij van.

Alleen wanneer men mijten aantreffc op sterk gerotteuien, zoo-

dat de diertjes zich in de slijmerige massa bewegen, gebeurt het

wel, dat enkele mijten, niettegenstaande de naphthaline, geduren-
de langeren tijd het leven houden.

Droogrotte bollen, waarop mijten in duizendtallen aanwezig
waren, heb ik in een papieren zakgesloten met naphthaline-poe-
der; en het bleek, dat reeds den volgenden dag alle mijten abso-

luut bewegingloos waren. Naphthaline-damp is niet alleen doode-
lijk voor mijten doch ook voor andere dieren.

Thrips o.a. is zeer gevoelig voor naphthaline-dampen. Er deed
zich n.l. een geval voor van beschadiging van leliebollen door
Thrips en wel door de soort Liothrips vmi Eeckei Priesiier.

Deze leefde tusschen de schubben der leliebollen, waardoor
de planten zeer sleclit groeiden. De bollen bleken niet afdoend
van Thrips gezuiverd te kunnen worden door benzine- en door zwa-
velkoolstof-dampen, doch ik heb dit wel verkregen door de lelie-

bollen te bestrooien met naphthaline-poeder. De eigenaar heeft

daarna zijn aangetaste leliebollen dik met naphthaline-poeder

bestrooid en een gedeelte daarvan gedurende 14 dagen bewaard
in een met een ruit afgedekten bloempot.

Behalve dat op de bollen geen levende Thripsen meer voor-

kwamen bleken ze ook niet in het minst geleden te hebben.

Het zijn de bovenvermelde waarnemingen, die mij doen ver-

moeden, dat ook bij verzending van bloembollen, die in om-
standigheden verkeeren, waarin een sterke ontwikkeling van
mij ten kan plaats vinden, naphthaline gebruikt zal kunnen wor-

den om deze ontwikkeling tegen te gaan ; tevens zouden daarbij

ook tal van andere dieren gedood kunnen worden, o.a. zulke, die

zich in het verpakkingsmateriaal bevinden. Men zou dan moeten
begin len met bollen, die eenigszins in ongunstigen toestand ver-

keeren, reeds op de stellingen met fijn naf)hthaline-poederte be-

strooien.

Verder zou dit jaar reeds proefsgewijze nagegaan kunnen
worden, hoeveel naphthaline-poeder noodig is, om een bepaalde

hoeveelheid bollen, die voor de ontwikkeling van mijten een

gunstigen bodem opleveren, mijtvrij te houden. Dan dient nage-
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gaan te worden, hoe lang versehillende soorten van bollen ver-

pakt kunnen blijven in een afgesloten ruimte, zonder dat dit een

nadeeligen invloed iiitoefent op de bollen zelf . Niet alleen is dit

onderzoek noodzakelijk in verband met de verzending van bloem-
bollen naar Amerika, doch ook bijv. met die naar Nieuw-Zeeland.

Mogelijk kunnen enkele exporteurs proefsgewij ze eenige kisten

bloembollen naar Amerika zenden, waarbij naphthaline-poeder

tusschen de bollen wordt gestrooid.

Indien ook bij deze proefnemingen blijkt dat naphthaline-poe-

der afdoend is om de bollenmijt te dooden en onschadelijk is

voor de bollen, dan zou het volgend jaar op grootere schaal ver-

pakking met naphthaline-poeder kunnen plaats vinden, zoodat op
deze wijze de bollen mijtvrij gehouden kunnen worden, waarbij

tevens de kans zeer groot is, dat ook tal van andere dieren, die

zich op en in de bollen en in het verpakkingsmateriaal mochten
bevinden, eveneens gedood worden. Het zal ongetwijfeld ook
zijn nut hebben, een methode te vinden, om narcisbollen, die in

kierkisten verzonden worden, blootgesteld te houden aan naph-

thaline-dampen .

De Plantenziektenkundige Dienst is natuurlijk steeds gaarne

bereid, zijne medewerking te verleenen bij het onderzoek naar

de bruikbaarheid van naphthaline-poeder in de practijk, terwijl

het meer op den weg ligt van anderen, die daartoe beter in

de gelegenheid zijn, na te gaan, welken invloed naphthaline-

dampen uitoefenen op den groei der bollen.

H. Maarschalk.

MEDEDEELING VAN DE REDACTIE.

Naar aanleiding van het artikel van den Heer J, J. Paerels
over de voornaamste ziekten en plagen van den Cacaoboom op

Java, opgenomen in den loopenden jaargang van het ,,Tijdschrift

over Plantenziekten", 3e afl., biz 51—61, deelde de Heer Dr.

F. W. T. Hunger te Amsterdam ons mee, dat dit artikel, zonder

vermelding van de bron, geheel, hier en daar zelfs bij kans woor-

delijk, ontleend is aan diens Cacaa-arukel in van Gorkom's
„Oost-Indische Cultures", 2e druk, deel II, biz. 542—567 (1918).

Zulks was ons, tot onzen spijt, ontgaan. Thans zijn wij in de ge-

legenheid geweest, ons te overtuigen van de juistheid van hetgeen

ons door Dr. Hunger werd geschreven. Hadden wij ereerder

kennis van gedragen, dat het artikel van de Heer Paerels niet

veel anders was dan eene weergave van een gedeelte van het

werk van Dr. Hunger, dan hadden wij het bedoelde artikel

niet in het Tijdschrift opgenomen, althans zeker niet als oor-

spronkelijk stuk. De Redaotie.
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BEKNOPTE AANTEEKENJNGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED

56. Streepziekte der groote boonen, een bacterieziekte. In Vol,

X, nr. 2 (Juli 1923) van „The Annals of applied Biology",

komt op bl. 194—203 een artikel voor over eene merkwaardige

bacterieziekte van boonen
(
Vicia jaba), van de hand van

Sydney G. Paine en Margaret S. Lacey. Deze ziekte is ge-

kenmerkt door chocoladekleurige vlekken op de bladeren, door

breede, ingezonken chocoladekleurige strepen met een brons-

kleurigen glans op de Stengels en evenzoo gekleurde vlekken

op de peulen. De vlekken op de bladeren zijn dikwijls zeer talrijk

en bedekken een groot gedeelte van de bladoppervlakte. De
strepen langs den Stengel varieeren tusschen ± 1 c.M. en 8 tot

10 c.M. lengte; zij strekken zich dikwijls langs de geheele lengte

van een stengellid uit, en soms zelfs langs de geheele lengte van
den Stengel. De strepen langs den stengel der groote boonen her-

inneren zeer sterk aan die, welke men bij de strepenziekte der

tomaten (zie het artikel van den heer Schoevers in deel XXVIII,
jaargang 1922, bl. 82 van ,,Tijdschrift over Plantenziekten") en

bij de stippelstreepziekte der aardappelplant (zie deel XXIX,
jaargang 1923, bl. 141 van dit Tijdschrift) aantreft. Dikwijls

begint de kwaal zich aan de basis van de plant te vertoonen

en gaat dan langzamerhand naar boven; maar somwijlen schijnt

de geheele plant plotseling en over al hare deelen even sterk te

worden aangetast. (In 't eerste geval grond- of zaadinfectie ?)

in het laatste geval luchtinfectie ?). De benedenste bladeren val-

len voor hun tijd af, en de Stengels blijven over met een gering

aantal zieke bladeren in den top en met slechts een gering aantal

peulen, die zeer klein van stuk zijn en soms zeer sterk gevlekt.

De streepziekte kwam vooral in den zomer 1920 in een groot

gedeelte van Engeland voor.

De schrijvers behandelen vooreerst de mikroskopische ana-

tomic van de door de ziekte aangetaste jjlantendeelen ; vervol-

gens wordt gehandeld over het organisme, dat de oorzaak dezer

ziekte bleek te zijn. Als zoodanig ontdekten zij eene bacterie,

welke identick bleek te zijn met Bacillus Lathyri, die de streep-

ziekte van de welriekende Lath^^rus teweegbrengt (zie S. G. Paine
en W. F. Bewley in ,,Annals of applied Biology" X, bl. 80)

en ook de strepenziekte der tomaten schijnt te verwekken (zie

S. G. Paine in hetzelfde tijdschrift, deel VI, bl. 183).

Paine en Margaret Lacey hebben verschillende besmettings-

proeven met kulturen van Bacillus Lathyri genomen. Verder

stelden zij vast, dat vochtigheid en warmte noodig zijn om de
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ziekte in epidemischcn vorm te doen optreden. Zij toonden aan

dat de kiemen dezer ziekte door den wind kunnen worden
overgebracht en ook door bladluizen; en verder dat de boonen-

kever {Bruchus rufimarius) een belangrijke rol bij de verbreiding

der ziekte speelt; deze kever toch infecteert de zaden. —

57. Over het van den wortel gaan van hyacinthen en narcissen.

In het ,,Weekb]ad voor Bloembollencultuur" van 25 Januari

1924 (34e Jaargang), biz. 264 komt een artikel voor van den heer

0. DE Wit, leeraar aan de Rijksbloembollenschool te Lisse, over

het van den wortel gaan van hyacinthen en narcissen, dat door

de volgende kenmerken is gekarakteriseerd. De wortels zijn aan-

vankelijk geheel normaal, maar weldra worden zij doorschijnend

(,,glazig"); later ontstaan er roestkleurige vlekken op en worden
zij bruin. Het afsterven der wortels begint onderaan, en weldra

zijn deze geheel dood. De afstervende wortels nemen geen bodeni-

vocht op of althans te weinig om ook maar goed te maken wat
de bovenaardsche deelen door verdamping verliezen. Deze
bovenaardsche deelen gaan dus dood en verdorren. De bollen

echter blijven gezond, hoewel zij en tengevolge van het verlies

van de wortels en tengevolge van het veel te vroeg afsterven van
het loof, veel te klein blijven.

Reeds 25 a 30 jaar geleden maakteik(R. B.)kenmsmethet ver-

schijnsel, dat thans het meest ondei den naam van ,,het van den

wortel gaan van hyacinthen en narcissen" in de bloembollen-

streek bekend is; toen ik de kwaal daar voor het eerst waarnam,
werd mij medegedeeld dat de plekken, waar zij zich voordeed,

onder den naam ,,doode plekken" bekend waren, in tegenstelling

van de ,,kivade plekken", die zich vooral in tulpenvelden, maar
toch ook bij Iris hispanica en andere bolgewassen voordoen en door

het parasiteeren van de zwam Sclerotium Tnliparum worden
in 't aanzijn geroepen. Ik heb toen in de meeste van den wortel

gegane hyacinthen, die ik herhaaldelijk van ,,doode plekken"

meebracht, geenerlei parasitisch organisme kunnen vinden;

ik vond alleen op de wortels van sommige hyacinthen, afkomstig

van eene bepaalde plek, eene zwam, die Fusarium-conidien tot

ontwikkeling bracht. Het was mij toen niet mogelijk aan

het onderzoek van de oorzaak van dit ziekteverschijnsel den

noodigen tijd te wijden; 't was toen nog in de jaren toen ik

met lesuren overladen was en slechts zeer weinig vrijen tijd

overhield voor mijne onderzoekingen, bij welke ik ook nog

niet over de hulp van een assistent kon beschikken. Mjjn

onderzoek naar de oorzaak der ,,doode plekken" is toen niet

voortgezet. —
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Uit het artikel van den heer O. de Wit vernemen wij dat men
als vermoedelijke oorzaak van het ziekteverschijnsel in de eerste

plaats heeft gedacht aan kalkgebrek; uit het onderzoek van
Dr. HissiNK echter bleek dat er geen verband viel te leggen tus-

schen kalkgebrek en het optreden der ziekte.

Dr. ZiJLSTRA te Groningen vond een zwam op de wortels

van aangetaste planten. De heer De Wit vermeldt in zijn artikel

niet, welke soort van zwam dat was, en evenmin of het reeds

vast staat, dat zij in oorzakelijk verband met de ziekte staat.

Ik weet niet of Dr. Zijlstra zelf reeds lets daarover heeft ge-

publiceerd. De heer De Wit schrijft er over: ,,0p de jDroefvelden,

in de bollenstreek aangelegd, werden tien verschillende ont-

smettingsmiddelen gebezigd, met het doel, deze schimmel te

dooden. Deze proefnemingen, in 1922 begonnen, zijn in 1923

voortgezet : de resultaten zullen de lezers van dit blad wel eens

vernemen."
Daarna deelt de heer De Wit zijne meening mee over de ver-

moedelijke oorzaak van het van den wortel gaan van hyacinthen

en narcissen. Hij schrijft: ,,Het feit dat hetvroegtijdigafsterven

der wortels vooral in droge perioden optreedt, in tijden dus dat

de planten meer water verdampen dan door regenval wordt
aangevoerd, zoodat er een opstijgen van grondwater plaats heeft,

deed bij mij de meening postvatten, dat de oorzaak in den
ondergrond gezocht moest worden, Het eerst heb ik toen aan

zout gedacht."

Later echter gaf hij het idee, dat te veel keukenzout in den

grond de oorzaak zou zijn van ,,het van den wortel gaan", weer

op. Het bleek hem, dat op plekken, waar de hyacinthen dit

verschijnsel vertoonen, de ondergrond op eene diepte van
bijv. twee steek, een inktzwarte kleur heeft en reeds door

zijn reuk de aanwezigheid van sulphiden verraadt. Hij

vond in dien ondergrond dan ook sulphiden, en daar deze

bekend staan als plantenvergiften, meent hij alien grond te

hebben om het waarschijnlijk te achten, dat ,,het van den wortel

gaan" wordt veroorzaakt door deze sulphiden.

Om na te gaan, of de wortels der hyacinthen werkelijk ge-

voelig zijn voor deze stoffen, heeft De Wit in November j.l. op

eene koele plaats verscheiden bollen op glazen gezet enweltel-

kens twee van eene varieteit. Den 21en December deed hij in

een glas een weinig in water opgelost sulphide. Tot 4 Januari

j.l. was er niets bijzonders te bespeuren. Op dien datum zijn de

twee glazen, welke bij elkaar behoorden, uit den kelder gehaald

en in een verwarmde kamer gebracht. Na enkele dagen begonnen

de worteleinden van den bol in het glas, waarin het sulphide
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was gebracht, glazig te worden. Dit proces heeft zich voortgezet,

zoodat op 1 9 Januari j.l. de glazige gedeelten reeds een lengte van
verscheiden centimeters hadden bereikt. Van den bol, die in bet

andere glas stond, in bet water waarvan geen sulphide was ge-

daan, bleven de wortels tot dat oogenblik normaal zuiver wit.

De proef wordt nu met zes paar andere bollen voortgezet;

leveren deze gelijke resultaten, dan wordt bet althans vrij

waarschijnlijk dat de aanwezigheid van sulpbiden in den grond

de aanleiding is van ,,bet van den wortel gaan" der bol-

gewassen.

Natuurlijk dienen nog nauwkeurige proeven te worden geno-

men, Zijn sulpbiden de oorzaak van bet boven vermelde verscbijn

sel, — welke sulpbiden zijn bet dan, die daarbij eene rolspelen?

En in welke boeveelbeid brengen zij dit verscbijnsel teweeg ?

Latere mededeelingen zien wij met groote belangstelling te-

gemoet.

Het artikel van De Wit geeft verder een mededeeling van de

wijze, waarop men de aanwezigbeid van sulpbiden in den grond

kan constateeren, en van de wijze, waarop deze verbindingen

in den bodem kunnen ontstaan. Tevens wordt besproken, boe

bet ontstaan van sulpbiden in den bodem zou kunnen worden
voorkomen. —

58. De bruine roest van de gerst {Puccinia dispersa) heeft haar

bekerroest {Aecidiuin) op de vogelmelk {Ornithogalum umbella-

tum). Dit resultaat van onderzoek is vermeld in ,,Indiana Station

Report", 1922, Dept. of botany, Ornithogalum umbellatu7n is in

Europa inbeemscb, niet in Amerika. Het zou van belang zijn te

weten of Puccinia dispersa van de gerst ook in Europa baar

aecidium op Ornithogalum vormt. —

59. Chlorose. In het verslag over 1922 van het ,,New Mexico

Station", biz. 14) komt een verslag voor betreffende eene poging

om de chlorose van ,,cottonwood trees" te bestrijden door

eene inspuiting van zuiver ijzersulphaat in de cambiumlaag.

Het eerste gevolg van de inspuiting was bet volledig afvallen

der bladeren. Later herstelden zich al de behandelde boomen;
zij kregen nieuwe bladeren, die normaal groen waren, niet cblo-

rotisch. In 't laatst van den zomer begonnen de boomen echter

weer eenigszins de verschijnselen van chlorose te vertoonen,

en dat niettegenstaande nog niet al het in het cambium ge-

brachte ijzersulphaat in het plantensap was opgelost.

L^it deze proefneming block dat de behandeling met ijzer-

sulphaat slechts tijdelijk baat geeft; en dat de chlorose niet het
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gevolg is van gebrek aan ijzer. De schrijver beschouwt de chlorose

niet als een specifieke ziekte, maar als een ziekteverschijnsel,

dat kan worden in 't aanzijn geroepen door verschillende oor-

zaken, zooals gebrek aan water, te veel water, te liooge tempera-

tuur, te veel of te weinig alkali in den bodem, enz. : eene opvat-

ting trouwens, die reeds werd uitgesproken in mijn in 1905 ver-

schenen boek : ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen",

(deel I, biz. 16). —

60. Invloed van den groei van vruchtboomen op de snelheid van

de bevruchting der bloemen. In ..Wisconsin Station Bulletin 352"

(1923) wordt rapport uitgebracbt over onderzoekingen van R.

H. RoBEETS, waaruit zou blijken, dat de samenstelling en de

groei der vruchtboomen een zeer grooten invloed hebben op den

groei van de stuifmeelbuis en dus op de bevruchting van de

bloesems. De bevruchting zou in 3 a 4 dagen korteren tijd bij

snel groeiende dan bij zwak groeiende boomen intreden. De
schrijver vermoedt, dat het verschil zou worden veroorzaakt

door het verschil in de hoeveelheid stikstofhoudende stoffen,

die er in de boomen zouden zijn opgehoopt. —

61. Het optreden van mozaiekziekte bij aardappelplanten is

in hooge mate afhankelijk van de temperatuur. In ..Wisconsin

Station Bulletin 352" (1923) worden verschillende plantenziekten

behandeld, waaromtrent onderzoekingen aan dit proefstation

zijn ingesteld. Ik noem hier alleen de onderzoekingen, welke

J. Johnson instelde omtrent den invloed van de temperatuur

op het optreden van mozaiekziekte bij de aardappelen. Tem-
peraturen tusschen 57° en 65° F (14° en 18° C) zijnbevorderlijk

voor het optreden van de verschijnselen der mozaiekziekte,

terwijl deze spoedig verdwijnen bij temperaturen van 77° F (25°

C) en hooger. Op het veld treedt dan ook deze ziekte, volgens

J. Johnson, vooral zeer hevig op vroeg in 't seizoen en na

koude perioden, wanneer de planten jong zijn en snel groeien.—

62. Welke omstandigheden hebben invloed op het optreden

van de wortelzwam {Fomes annosus = Trametes radici'perda)1

Hierover handelt M. L. Anderson in „Roy. Scot. Arbor. Soc.

Trans". 36 (1922), biz. 82—92. Dit tijdschrift was niet voor mij

toegankelijk; een beknopt referaat van Anderson's artikel

komt voor in ,,Exper. Station Record" van Oct. 1923 (deel 49,

no. 5, biz. 447). Fomes annosus treedt vooral parasitisch op in

bosschen, waar de conditien voor den groei van het bosch niet

gunstig zijn. Bepaaldelijk eene zure reactie van den bodem werkt
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het optreden van dezen paddestoel in de hand. In gevallen van
zwakke aantasting is het uitdunnen van de zwakste boomen
aan te raden. —

63. Bijdrage tot de kennis van Otiorhynchus ovatus L. In de
jjMeddelanden fran Statens Skogforsoksanstalfc", Hafte 20, no. 3

(1923) is eene verhandeling over dezen snuitkever in 't Zweedsch
verschenen van de hand van Paul Spessivtseff. Aan het

uitvoerige Duitsche resume ontleen ik het volgende. In het

voorjaar 1922 werd in eene kweekerij van boschboomen te

Kungsbacka in Zuidelijk Zweden eene groote verwoesting ver-

oorzaakt door het laiagen van de larven van Otiorhynchus ovatus

aan de wortels van driejarige sparren. De aantasting begon aan
de buitenste grens van de boomkweekerij en verbreidde zich van
daar naar het midden toe. Zoo stierven in de buitenste rij jonge

sparren bijna alle boompjes af, ongeveer 25.000 stuks, — inde
tweede rij ongeveer ^/^ van de boompjes; — in de derde en vierde

rij stierven slechts enkele groepen af , terwijl de meeste boompjes
in leven bleven, ofschoon ook deze wel begonnen te kwijnen,

wat aan het geel worden der naalden duidelijk zichtbaar was.

In 't voorjaar 1923 nam de verwoesting een dreigend karakter

aan, zoodat het aantal gestorven sparren tot 400.000 steeg.

In den zomer werd het gedeelte der kweekerij, dat het sterkst

was aangetast, na verwijdering van alle jonge sparren eenige

malen omgegraven; een klein gedeelte van eene rij aangetaste,

zieke jonge sparren liet men staan om tot materiaal voor verdere

onderzoekingen te dienen. De teweeggebrachte beschadiging

bestaat daarin dat de larve de bast van de wortels wegvreet
maar nooit, zelfs van de fijnste worteltjes niet, het houtgedeelte

aanvreet. De jonge sparren kwijnen meer of minder langen tijd.

Zij sterven alleen dan vrij snel af , wanneer de hoofdwortel van
de bast ontdaan is zonder dat er zich boven het afgeknaagde
gedeelte een nieuw wortelsysteem heeft gevormd.

Spessivtseff stelde vast dat de in den herfst uit de poppen
gekomen kevers in nog niet geslachtsrijpen toestand in den
grond overwinteren en tegen 't voorjaar aan de oppervlakte

komen om zich te voeden met naalden en misschien ook met
bladeren van kruidachtige gewassen. In Juli of Augustus leggen

zij eieren, uit welke na 2 weken de larven te voorschijn komen;
deze larven overwinteren een of twee maal en beknagen in den
zomer de wortels, om zich in den herfst te verpoppen. -— Ook
stelde de schrijver vast, dat bij Otiorhynchus ovatus de voort-

planting zoowel langs den gewonen geslachtelijken, alsooklangs

den parthenogetischen weg kan plaats grijpen. In verband daar-
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mee vertoont het vrouwelijke geslachtsapparaat der kevers een

eigenaardigen bouw.
Schrijver deelt mee dat \^olgens een artikel van Treherne,

Otiorhynchus ovatus ook in Noord-Amerika voorkomt; er

blijken echter tusschen den Amerikaanschen en den Europee-

schen vorm dezer soort morphologische en biologische verschillen

te bestaan. In Amerika heeft Otiorhynchus ovatus eene groote

beruchtheid gekregen als vijand van aardbeiplanten, terwijl de

larve, niettegenstaande hare polyphagie, daar nooit de wortels

van Coniferen aantast.

Ten slotte geeft Spessivtseff eene zeer uitvoerige beschrijving

van de larve en de pop van Otiorhyiichus ova^w5, welke beschrij-

ving door talrijke figuren wordt vergezeld en ook volledig

in 't Dnitsch vertaald is. Dit is zooveel te meer te waardeeren,

omdat van Otiorhynchus ovatus tot dusver geen beschrijvingen

noch afbeeldingen van larve en po^D bestonden. —

64. Korte mededeelingen op 't gebied van de kennis der Zweed-
sche boschinsekten. In ..Meddelanden fran Statens Skogsforsoks-

anstalt", Hafte 20, no. 6 (1923) komt voor ,,Skogsentomoliska

Bidrag II" van Ivar TrAgArdh. Het geillustreerde artikel is in

't Zweedsch geschreven, maar het wordt gcvolgd door een in

't Engelsch gesteld resume, waaraan ik het volgende ontleen.

Eerst wordt besproken en afgebeeld de larve van de sparren-

harsvlieg {Chilosia morio Zett.). Wanneer men den harsvloed

waarneemt, die uit de sparren vloeit, welke aangetast zijn door

Dendroctonus micans, dan vindt men daarin dikwijls andere in-

sekten, zooals larven van verschillende motvlinders en licht-

motten (Tineiden en Pyraliden); maar vaak ook vindt men,
vastklevende in de bars, de leege pophulsels van de eene of

andere vlieg. TrAgArdh vond later herhaaldelijk de levende lar-

ven, van welke de pophuiden afkomstig bleken te zijn. Het geluk-

te hemzelven niet, het volwassen insekt uit de larven op te

kweeken; hij zond deze laatsten aan J)t. W. Baer te Tharandt,

die hem verzekerde dat het dezelfde larven waren als die,

waaruit hij de vlieg opkweekte, welke de dipteroloog A. Kuntze
te Dresden determineerde als Chilosia ?norio Zett. Het is wel

eigenaardig, dat de larven dezer vlieg tot dusver aan de aandacht

der boschentomologen in Europa schijnen te zijn ontsnapt:

Baer en TrAgArdh schijnen de eenigen te zijn, die ze hebben
waargenomen. In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika heeft

men deze larven op verschillende plaatsen aangetroffen, reeds

in 1905. Zij voeden zich met de sappen van den sparreboom.

Het schijnt den schrijver toe, dat de volwassen vlieg hare eieren
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bij voorkeur legt in wonden van de bast. Men vindt de larven

veel in de liars, die uitvloeit uit wonden, welke men in de stam-

men gemaakt heeft om de boomen aan te duiden, die moeten
worden geveld ; ook in die, welke vloeit uit wonden, welke vroeger

gemaakt werden door Dendroctotius micans. Of de larven, die

in de bast leven, de boomen verzwakken en daardoor weer meer
geschikt maken voor den aanval van andere insekten, weet

men niet. Het artikel van TrAgArdh geeft eene beschrijving

en afbeeldingen van de bovengenoemde vlieglarve. —
Eene tweede mededeeling betreft Pissodes piniphilus Herbst,

welke snuittor in Zweden vrij algemeen blijkt voor te komen
en aanzienlijke schade te veroorzaken. Deze soort wordt in ons

land weinig aangetroffen en is hier van geene oeconomische

beteekenis, terwijl de kleine witbonte dennensnuittor {Pissodes

notatus) in Nederland groote verliezen kan veroorzaken. De leef-

wijze van P. 'piniphilus is in hoofdzaak dezelfde als die van
P. notatus. Eerstgenoemde soort echter tast voornamelijk als

larve de toppen van groote dennenboomen aan, maar kan ook,

even als P. notatus onder de schors van de stammen van jonge

dennen gangen graven. De aantasting van de oudere dennen
door P. piniphilus wordt soms gevolgd door die van den dennen-

scheerder {Myelophilus piniperda) en van andere schorskevers,

bijv. van Hylurgops palliatus. —
Eene derde mededeeling heeft betrekking op een spring-

snuittorretje, Orchestes testaceus Mull., waarvan de larve mineert

in de bladeren van berk en els, op gelijksoortige wijze als de

bekende beiikenspringsnuittor {Orchestes Fagi) dat bij ons zoo

veel doet in de bladeren van beuken. Larve, pop en kever van
O. testaceus worden uitvoerig beschreven en ook afgebeeld. —
Ten slotte wordt gehandeld over de sluipwesp Trichogramma

evanescens Westiv., die in de eieren van Lyda signata F. leeft

en over verdere parasieten van deze spinselbladwesp. Tricho'

gramma evanescens parasiteert in de eieren van zeer vele insekten

:

TrAgArdh vermeldt als hospes van dezen parasiet niet minder
dan 21 soorten van vlinders (waaronder dagvlinders, pijlstaarten,

spinners, uilen en bladrollers), 2 soorten van Lyda, eenige vliegen,

een paar snuitkevers van het geslacht Rhynchites en een gaas-

vleugelig insekt, n.l. Sialis lutaria. Trichogramma evanescens

speelt soms, althans in Zweden, een belangrijke rol als vijand

van Lyda signata; zoo werden bij Dalby in 1919 ongeveer 90 %
van de eieren dezer Lyda-soort, die sparreboomen aantast, door

de genoemde sluipwesp geinfecteerd. Verder vermeldt TrAgArdh
als parasieten van Lyda signata: Xenoschesis fulvipes Hgn.,

Limnerium crassifemur Thn., Mesochorus sylvarum Curtis en
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Holocremna nov. spec. Het is echter waarscMjnlijk dat Meso-

chorus sylvarum een hyperparasiet is van de spinselbladwesp.

65. Rhizoctonia-ziekte bij aardappelen. R. P. Bean (.,Washington
College Station Bull. 175", 1922, biz. 52)liandeltoverdeninvloed

van de behandeling van de pootaardappelen met sublimaat en

van bet vroeger of later poten op de opbrengst en op bet op-

treden van de Rbizoctonia-ziekte ; waarbij in acht moet worden
genomen, dat men te doen bad met geirrigeerde terreinen.

Het percentage geoogste knollen, dat niet met Ehizoctonia

besmet was, steeg na de aanwending van sublimaat op bet

pootgoed van 80.3 tot 93 %, wanneer onbesmet pootgoed

was gebruikt; en wanneer besmet pootgoed, insgelijks met
sublimaat bebandeld, was gebruikt, van 19.7 tot 80.1 %.
Aardappelen, gepoot tusscben 15 Mei en 1 Juli, leverden een

boogere opbrengst aan verkoopbare aardappelen en minder door

Rhizoctonia besmette exemplaren op dan vroeger gepote aard-

ajDpelen. —
66. Bacterieele bladvlekken bij Geraniums. In ,,Journal of Agr.

Reserach", XXIII (1923) No. 5, biz. 361—372 bandelt W. A.

Beowx over eene bacterieele bladvlekkenziekte bij gekweekte

Geraniums, welke ziekte in de Oostelijke Staten van de U. S.

van Amerika zeer veel in plantenkassen moet voorkomen, maar
tocb ook wel eens wordt aangetroffen bij Geraniums, die op

de kouden grond worden gekweekt. Brown maakte cultures

van de ziekteverwekkende bacterie, welke bij Bacterium Pelar-

gonii n. sp. noemde, en besmette met deze kultures de bladeren

van gezonde planten. Als middelen ter bestrijding van de plaag

stelt Brown voor: bet verwijderen en vernietigen van alle aan-

getaste bladeren, bet geven van eene temperatuur en een vocb-

tigheidstoestand, zooals die voor bet gewas bet meest gewenscbt

is, en verder veelvuldig lucbten. —
67, Plaatselijk onderzoek naar het voedsel van den dwerguil. In

,,Journal Min. and Agriculture" (Groot Brittannie), XXII (1922)

No. 8, biz. 750-752 komt voor een onderzoek, ingesteld door

W. E. COLLINGE, naar den inhoud van den krop endemaagvan
98 dwerguilen, alle geschoten in eene bepaalde streek, waar veel

tot het wild behoorende vogels voorkomen. Uit dit onderzoek

bleek, dat althans in Juni en Juli aldaar het hoofdvoedsel

bestaat uit insekten (deels schadelijke, deels indifferente),

muizen en regenwormen, en voor slechts een zeer gering percen-

tage uit tot het wild behoorend gevogelte. —
J. RiTZEMA Bos.
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DE OORZAAK VAN HET EPIDEMISCH OPTREDEN VAN
DE PHYTOPHIHORAZIEKTE VAN DE SERINGEN.

Inleiding.

Het afsterven van de knoppen en de schors van seringestruiken

tengevolge van de aantasting door de schimmel Phytophthora

syringae Kleb. vertoont zich alleen 's winters en wel na Januari.

Toch kandeschade, door deze ziekte aan de trekseringen veroor-

zaakt, in enkele jaren zeer groot zijn. Dit was het geval in 1913^)

en 1919, toen het optreden van zieke takken in de kweekerijen

te Aalsmeer een zeer algemeen verschijnsel was. In de meeste

winters echter worden er absoluut geen of slechts enkele aan-

getaste takken aangetroffen. Er moeten dus speciale oorzaken

zijn, waardoor het voor de schimmel in bepaalde jaren mogelijk

is om binnen te dringen in de voedsterplant, terwijl dit onder

normale omstandigheden niet het geval is. Indien de factoren,

die aanleiding geven tot het optreden van een epidemic bekend

zijn, zal het wellicht mogelijk zijn in de toekomst een algemeen

optreden van de ziekte te voorkomen of althans te beperken.

Te dien einde werd de schimmel nader bestudeerd en werd voor-

namelijk nagegaan de wijze waarop zij de plant binnendringt.

Wijze van aantasting bij de sering.

Klebahn 2) en Schoevers ^) hebben reeds uitvoerig de symp-

tomen beschreven, die de sering vertoont bij de aantasting van

de takken. De eindknoppen of lager gelegen knoppen sterven af

en worden bruin. Hetzelfde is het geval met de schors, hetgeen

1) T. A. C. Schoevers. Eene voor Nederland nieuwe seringenziekte,

veroorzaakt door Phytophthora syringae Klebahn; „Tijdschrift over
riantenziekten," Jg. 19, 1913 p. 45.

2) H. Klebahn. „Die Krankheiten des Flieders", 1909.
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blijkt, wanneer men de kurklagen verwijdert. De schimmel
woekert in de schorsweefsels en kan zoo wear in hooger of lager

gelegen knoppen binnendringen. De ontwikkeling gaat echter

niet snel, hetgeen aangetoond kon worden door kimstmatige
infecties; het gedeelte van de schors, dat aan het einde van den
winter bruin was, strekte zich over ongeveer 20 cM. iiit. Is de tak
rondom ziek geworden, dan loopen de knoppen in het bovenste
gezonde gedeelte niet meer uit, daar zij afgesneden zijn van den
normalen sapstroom. Vandaar dat iedere aantasting van een

tak, hetzij in het bovenste, hetzij in het onderste gedeelte, dezen
waardeloos maakt voor het trekken.

De vraag doet zich voor of Phytophthora 's zomers in de
schors van de sering kan achterblijven en vandaar uit weer de
nieuwe takken binnendringen. Hiertegen spreekt reeds het

feit, dat het in vele gevallen de bovenste linoppen zijn, die het

eerst aangetast worden, terwijl bij ontwikkeling van de schimmel
van den stam uit, juist de onderste knoppen het eerst bruin-

kleuring moesten vertoonen. Verder wijst het totaal afwezig zijn

van de ziekte in de meeste jaren er reeds op dat de infecties van
buiten af komen. Het is niet denkbaar, dat gedurende de laatste

winters de weersgesteldheid voortdurend ongunstig is geweest

voor de ontwikkeling van de schimmel in de schors. In de jaren

1921 en 1923 was het verloop der ziekte bij de kunstmatig ziek

gemaakte planten geheel normaal, waaruit blijkt, dat de af-

wezigheid van de schimmel in de takken niet te wijten was aan
de toen heerschende weersgesteldheid. In de strengere winters

1922 en 1924 werd het ziekteproces zeer vertraagd, zoodat het

gedeelte van de schors, dat afstierf, veel kleiner was, echter was
het verloop van de ziekte toch zeer duidelijk te volgen. De
schimmel blijft bij de lagere temperaturen wel in het leven, doch
ontwikkelt zich langzamer.

Het bewijs werd dan ook geleverd, dat Phytophthora zich

's zomers in de schors van de seringen niet staande kan houden.

Bij infectieproeven ^), verricht in verschillende maanden van
het jaar, bleek, dat de schors alleen gedurende den winter ziek

gemaakt kan worden. De schimmel kan in de schors van de

seringestruiken leven van December tot April, waarbij de ma-
ximumontwikkeling plaats heeft in Januari en Februari, nl. ge-

rekend bij niet te groote temperatuursverschillen. Het is aan den

inwendigen toestand van de voedsterplant toe te schrijven, dat

Phytop)hthora zich alleen dan kan ontwikkelen en niet aan de

uitwendige omstandigheden.

1) H. L. G. DE Bruyx. „The Phytophthora dissease of Lilac", het-

geen spoedig zal verschijnen in j.Phytojjathology", Vol. 14, 1924.

I
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Niet alleen houdt de ontwikkeling van de schimmel op, doch

deze gaat ook dood. Het is nooit gelukt Phytophthora 's zomers

viit oude zieke schorsstukken te kweeken, terwijl zij 's winters zeer

gemakkelijk uit aangetaste takken te isoleeren is. Zoodra in het

voorjaar de knoppen onder het aangetaste gedeelte uitloopen,

houdt de verdere ontwikkeling van de ziekte op (fig. 1). Laat

men de afgestorven takken aan de struiken zitten, dan heeft

geen verdere verspreiding van de ziekte plaats, ook niet indie

winters, waarin de weersgesteldheid voor haar ontwikkeling

gunstig is. De jaarlijksche snoei der struiken, zooals die te Aals-

meer geschiedt, is dus van geen invloed op de mate van ver-

spreiding der ziekte, ook bij niet snoeien gaat de Phytophthora

's zomers in de schors dood. Vandaar, dat bij seringen in parken

of tuinen van eenige schade, door deze ziekte veroorzaakt, nooit

s^jrake is. Zelfs al mochten in enkele jaren de takken aangetast

worden, dan zal dit zeer weinig opvallen. In 't voorjaar worden

de doode takjes spoedig vervangen door andere, die zich onder

het zieke gedeelte ontwikkelen.

Het bleek echter, dat Phytophthora syringae ook nog op andere

wijze deseringeplant kan aantasten en wel vlekken kan veroor-

zaken oj) de bladeren (fig. 2). De vlekken, die op de bladeren van

de sering ontstaan, vertoonen veel overeenkomst met die van

Phytophthora mfestans op de bladeren van de aardappelplant.

Evenals deze treden zij op een willekeurige plaats van het blad

op, onafhankelijk van de nervatuur, zijn onregelmatig van vorm
en worden geleidelijk grooter. Zeer dikwijls is aan den rand

van de vlek het bladgroen lichter van tint, de werking van de

schimmel reeds aanduidend. De kleur van de vlek is bij de ver-

schillende varieteiten van de sering niet dezelfde; bij de blauwe

varieteiten is zij meer neigend naar het sepiabruine, terwijl zij

bij Marie Legraye lichter van tint is. Nooit is zij echter olijf-

groen, welke laatste kleur karakteristiek is voor de aantasting

van een schimmel van het geslacht Heterosporium, die ook op

seringebladeren voorkomt.

's Ochtends, als de bladeren nog nat zijn van dauw, hetgeen

vooral in den herfst veel voorkomt, kan zeer gemakkelijk de aan-

wezigheid van sporangien vastgesteld worden. Deze komen zoo-

wel aan de boven- als aan de onderzijde uit de huidmondjes te

voorschijn, aan de onderzijde echter in grooter aantal. Zij zijn

zeer kort gesteeld en zitten vlak op het blad ; vandaar dat zij

met het bloote oog niet gemakkelijk te zien zijn. Veegt men ech-

ter even met het blad over een voorwerpglas met water, dan blijkt

de waterdruppel een zeer groot aantal ifeporangien te bevatten,

waaruit spoedig zwermsporen te voorsehijn komen. Ook wer-
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den in de aangetaste gedeelten van het blad oosporen gevonden.
De zieke bladeren vertoonen een sterke neiging om vroegtijdig

af te vallen. Dit is zeer gemakkelijk waar te nemen bij de kunst-

matige bladinfecties, doch ook bij de spontaan ziek geworden
planten is het duidelijk zichtbaar, door het eerder kaal zijn der

sterk aangetaste takken en het laten vallen der bladeren bij

aanraking.

Nadat de genomen proeven tot de ontdekking der bladinfec-

ties hadden geleid, bleek het, dat deze aantastingsvorm in de
natuur algemeen voorkomt, echter alleen bij daarvoor gunstige

weersgesteldheid. In Aalsmeer werd in 't begin van October
1922 met moeite een enkel blad met Phytophthora gevonden, ter-

wijl half October na een vochtige weersperiode verscheidene

zieke bladeren aanwezig waren. In 1923 daarentegen werden in

't eind van September reeds meerdere vlekken op de bladeren

geconstateerd. Hun aantal nam gedurende de maand October
eenigszins toe. In Wageningen werden reeds vlekken op lage

takken in de schaduw waargenomen in eind Mei 1923 na een zeer

vochtige periode. Begin Jiili eveneens, welke aanval tot staan

kwam door den zeer warm en drogen tijd, die daarop volgde. Het
vinden van vlekken op seringebladeren op verschillende plaatsen

te Wageningen o.a. in het arboretum, waar de seringestruiken

slechts verspreid voorkomen, toont aan, dat Phijtophthora syrin-

gae niet beperkt is tot de centra van seringecultuur, doch meer
algemeen voorkomt.

Zooals reeds vroeger beschreven werd ^), kan Phytophthora

syringae sajDrophitisch in de aarde leven, d.w.z. dat zij de be-

standdeelen van den grond als voedsel gebruikt, zich ten koste

van deze kan ontwikkelen en vermeerderen, ook al zijn erinhet
geheel geen seringen aanwezig. De vermeerdering zal hoofdzake-

lijk afhangen van den vochtigheidstoestand van de aarde, doch
de schimmel kan zich staande houden, zoowel bij droogte als bij

koude. Wisselbouw zal dus nooit een middel zijn om de schim-

mel te vernietigen en de ziekte te bestrijden.

Men mag dus wel aannemen, dat op de kweekerijen te Aals-

meer en ook nog op vele andere plaatsen Phytophthora syringae in

de aarde aanwezig is. Vochtige weersgesteldheid stelt haar in

staat op de bladeren van de sering over te gaan. De bladeren, die

zich het dichtst bij den grond bevinden, nl. die van den opslag,

zullen het eerst en het sterkst aangetast worden, hetgeen zeer

gemakkelijk is waar te nemen. Doch ook de hooger geplaatste

1) H. L. G. DE Bruyn. ,,The saprophytic life of Phytophthora in

the soil; MededeeUngen van de Landbouwhoogeschool," Deel 24, 1922.
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bladeren kunnen Phytophthora-Yleliken vertoonen ; zieke bla-

cleren werden zelfs aan het bovenste gedeelte van de takken ge-

vonden. De sporangien, die op de bladeren ontstaan, kunnen
voor verdere verspreiding zorgen. De wind zal hierbij een voor-

name rol spelen, doch het is niet uitgesloten, dat ook dieren hier

eveneens toe meewerken. Opvallend is in den herfst het groot

aantal spinnewebben en het is misschien niogelijk, dat de spinnen

bij het maken van hun web, waarbij zij zich zoowel over den grond

bewegen als op de struiken, tot verspreiding der sporangien bij-

dragen.

Wijze van binnendringen van de schimmel bij takaantastingen.

Klebahn ^) en Schoevees ^) hebben de mogelijkheid ver-

ondersteld, dat de oorzaak van takaantasting o.a. te zoeken

was bij knopinfecties, die plaats zouden hebben als bij het neer-

leggen der planten voor vervoer, verplanten enz. de knoppen in

aanraking komen met besmette aarde. Uit opzettelijk daarvoor

gedane proeven ^) bleek, dat de knoppen slechts ziek gemaakt
kunnen worden van October tot Maart, dus gedurende den tijd, die

overeenstemt met hun rustperiode ^), evenals ook bij de schors

de schimmel zich slechts in de rustperiode kan ontwikkelen. In

1922 was het weer zoowel in November als in December, dus ge-

durende de rustperiode der knoppen, vochtig en vrij warm. Uit

het voorkomen van vlekken op de bladeren in October bleek, dat

Phytophthora in overvloed aanwezig moest zijn en toch werden

er gedurende den winter 1923 geen takaantastingen gevonden.

Hieruit volgt, dat de knoppen niet de plaats zijn, waar de schim-

mel in den regel binnendringt. Al kan misschien een enkel af-

zonderlijk ziektegev^al op deze wijze ontstaan, aanleiding tot

het optreden van een epidemic kunnen de knopinfecties niet

geven.

Het ligt voor de hand, verband te zoeken tusschen de blad-

infecties en de takaantastingen. De schimmel zou dan van het

blad door den bladsteel in den tak binnendringen en zich daar

verder ontwikkelen. Hiertegen spreekt evenwel de neiging, die

zieke bladeren vertoonen om vroegtijdig af te vallen. Er werden

echter zoowel te Aalsmeer als te Wageningen een paar uit-

zonderingen gevonden nl. enkele planten, waarbij de zieke bla-

1) Klebahn I.e.

2) T. A. C. SCHOEVERS ].c.

3) H. L. G. DE Bbuyn 1924 I.e.

4) M. Versluys, „De periodiciteit van de knopontwikkeling bij

Syringa. Mededeelingen van. de Landboiiwhoogeschool", Deel 22, 1921,



118

deren langer dan normaal aan den boom bleven hangen. Bij

onderzoek bleek, dat bij deze de bladbundel in het hoiit violet

verkleurd was (fig. 3). Uit een tak van Wageningen gelukte

bet in December om uit het verkleurde gedeelte Phyto'phthora

te kweeken, terwijl een andere tak in den winter het normale
ziektebeekl van takaantasting vertoonde. Hiermee is dus aan-

getoond, dat de schimmel in staat is om van het blad binnen te

dringen in den tak, indien de omstandigheden zoo zijn, dat dit

kan geschieden voordat het blad afvalt. Op het proefveldje te

Wageningen kwamen zoowel in 1922 als in "23 enkele ziektege-

vallen voor, die op natuurlijke wijze ontstonden, echter alleen

bij die struiken, die voor bladinfecties gebruikt waren. Niet

alleen de kunstmatig ziek gemaakte bladeren, doch ook vele

andere hadden tengevolge van de behandeling bladvlekken

gekregen, zoodat bij deze struiken een abnormaal groot aantal

zieke bladeren voorkwam.
Ook het verdere verloop van de ziekte is zeer gemakkelijk

door de bladinfecties te verklaren. Zooals reeds medegedeeld
werd, kan de schimmel niet voor December in de schors leven.

In den verkleurden bladbundel in het hout ontwikkelt de schim-

mel zich weinig, doch blijft in het leven, totdat zij in December
in de schors kan gaan woekeren. Van af de schors dringt zij de

knoppen binnen, die dus niet voor Januari de ziekte vertoonen.

Trekt men een sering, die reeds door Phytophthora besmet is,

voor Januari, dan zal van de aantasting niets bemerkt worden,

daar de schimmel dood gaat. Zoodra in de kas de knoppen zich

gaan ontwikkelen is de Phytophthora niet meer in staat van de

sering te leven, omdat de rustperiode voorbij is en gaat de pa-

rasiet te gronde. Indien de ziekte pas opgemerkt wordt in de

kas door het blijven zitten der knoppen, kan men er zeker van
zijn, dat de ontwikkeling van de schimmel al vrij vergevorderd was
voor het trekken. Bij blauwe varieteiten zal echter het afsterven

van de knoppen niet altijd gemakkelijk te zien zijn en ook de

aantasting van de schors kan al vrij sterk zijn, hetgeen uit-

wendig niet blijkt.

Het te gronde gaan van de schimmel bij de ontwikkeling van
de sering maakt, dat het zeker is, dat bloeiende takken geen

Phytophthora meer bevatten.

Er bestaat dus geen gevaar voor de versprei-
ding der ziekte door den verkoop van afgesneden
bloeiende takken.
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Omstandigheden, die aanleiding geven tot het ontstaan van
een epidemie.

Het feit, dat de bladinfecties als de oorzaak van de takaan-
tastingen beschouwd moeten worden, vergemakkelij kt de ver-

klaring voor het epidemisch optreden der ziekte. Onder normale
omstandigheden valt het blad af, voordat de schimmel gelegen-

heid heeft gehad den stam te bereiken en zal dus de ziekte in het

geheel niet voorkomen. Slechts als er speciale oorzaken zijn,

waardoor de schimmel kans heeft zich zoo sterk te ontwikkelen,

dat zij binnen kan dringen voor het blad afvalt, zal 's winters

takaantasting optreden en deze zal dan ook algemeen zijn, indien

de weersgesteldheid hiervan de reden is.

DE BILT
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hoeveelheid neerslag gevallen is. In 1912 viel er van de 40 dagen
tusschen 1 Augustus en 10 September op 37 eenige neerslag, ter-

wijl in 1918 van de 30 dagen van September op 29 neerslag plaats

had. Wei was ook Augustus 1917 zeer regenrijk, docli het meeste
hiervan viel in de eerste helft van Augustus, terwijl begin Sep-

tember droog was. Een sterke bladaantasting in begin Augustus,
ook al mocht de schimmel gelegenheid hebben om in den stam
binnen te dringen, zal geen aanleiding zijn tot verdere ontwikke-

ling van de ziekte, daar de schimmel zich niet zoo lang staande

kan houden. Van kunstmatige staminfecties, gedaan in Augustus,
gelukte slechts 12 %, van die in September 66 %.
Abnormaal regenweer in Augustus en September is in 1912

en 1918 vermoedelijk de oorzaak geweest van een sterke blad-

aantasting, waarbij de schimmel gelegenheid heeft gehad om
binnen te dringen in den stam, voor de bladerenafgevallen waren.

De Phytophthora heeft zich in het hout staande gehouden om
tegen December in de schors te gaan woekeren en van hieruit

de knoppen aan te tasten, die in Januari 1913 en '19 afstierven.

Zeer sterke vochtigheid in andere tijden dan Augustus en

September zal wel aanleiding zijn tot vermeerdering van de

schimmel in den bodem en mogelijk tot het ontstaan van vlekken

op de bladeren, doch zal geen takaantastingen tot gevolg hebben.

Bestrijding.

Middelen ter voorkoming van takaantastingen zouden alleen

toegepast behoeven te worden in jaren met abnormalen regenval

in Augustus en September en alleen voor die seringen, diena Ja-

nuari getrokken zullen worden. Het sterk optreden van blad-

vlekken zal tevens een aanwij zing zijn of een toekomstige epi-

demic mogelijk te verwachten is. Deze beperkingen maken de

bestrijding gemakkelijker uitvoerbaar wat de kosten betreft,

doch aan den anderen kant zal het uitblijven der ziekte gedu-

rende vele jaren vermoedelijk oorzaak zijn, dat de praktijkniet

gauw tot het nemen van maatregelen voor bestrijding zal over-

gaan.

Het beste bestrijdingsmiddel zal zijn het verwijderen van de

bladeren, voor de schimmel gelegenheid heeft gehad om binnen

te dringen in den tak. Tot nog toe is hier geen beter middel voor

bekend dan het afplukken met de hand. Deze behandeling

wordt nu al wel toegepast om de seringen klaar te maken voor

den vroegtrek. De andere methode, die gebruikt wordt, nl. om de

bladeren vroegtijdig te laten vallen voor den vroegtrek, het op-

stapelen der seringestruiken onder rietmatten, zal geen dienst
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kiinnen doen voor de bestrijding der ziekte. Integendeel deze

wijze van handelen zal juist ontwikkeling van de schimmel zeer

sterk in de hand werken. In de broeiige, vochtige atmosfeer
onder de rietmatten zal Phytoiihtliora een idealen ontwikkelings-

toestand vinden en dat men tot nu toe nooit last heeft gehad van
het ziek worden der seringen bij deze methode, komt daarvan,
dat deze struiken altijd dadelijk getrokken worden, zoodat
mogelijke infecties niet tot verdere ontwikkeling komen. In een
geval, waar e-^n partij dusdanig behandelde seringen wegens in-

gevallen vorst niet gebruikt werd, bleek het dan ook bij het

afnemen der rietmatten in Februari, dat vele takken ziek waren,
waardoor het voorgaande bevestigd wordt.

Gemakkelijker zou het zijn, indien er nog een ander middel
bekend was om de bladeren vroegtijdig af te laten vallen, wat
desnoods ook toegepast kon worden om de struiken klaar te

maken voor den vroegtrek. Het leek eerst of gewone besjjuitin-

gen met Bordeauxsche pap hiervoor in aanmerking konden ko-

men, daar deze tot resultaat hadden, dat alle bladeren na eenige

dagen bruin werden en afvielen. Een volgend jaar bij herhaling

van de proeven, ontstonden er echter ook bruine plekjes op de

knoppen en de bloemknoppen hadden hierdoor zoo geleden, dat

de waarde der bloemen zeer verminderd was, zooals later bleek

bij het trekken. De seringen kunnen dus het bespuiten met Bor-

deauxsche pap niet verdragen. Wei bleek het eerste jaar,toenal-

leen de bladeren geleden hadden en afgevallen waren, dat het

vroegtijdig afvallen der bladeren, nl. begin October, op zichzelf

geen schade teweeggebracht had.

Verleden jaar zijn proeven begonnen met bespuitingen met
zwavelkalk en ofschoon er aanduidingen zijn, dat ook deze stof

aanleiding geeft tot het spoedig afvallen der bladeren, hoewel
niet in die mate als bij Bordeauxsche pap, zoo zijn de resultaten

nog te weinig om hieruit vaste gevolgtrekkingen te maken. Na
het bespuiten werden de bladeren kunstmatig ziek gemaakt, wat
gedeeltelijk gelukte, zoodat de zwavelkalk de schimmel niet ver-

hindert om het blad binnen te dringen. Voor deze ziekte is het

echter voldoende, als de neiging van het blad om vroegtijdig af te

vallen door de bespuiting versterkt wordt. De proeven met zwa-

velkalk zullen nog voortgezet worden. Ook zal nog nagegaan
worden op weike tijden de struiken reeds ontbladerd kunnen
worden zonder eenige schade op te leveren voor het trekken.

Voorloopig is het eenige om in jaren, waarin het veelvuldig

voorkomen der vlekken op de bladeren, alsmede de weersge-

steldheid voor een epidemic doen vreezen, te trachten door af-

plukken der bladeren deze te voorkomen. Tevens moeten, in-
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iien mogelijk, de sterkst aangetaste planten voor den vroegtrek

gebruikt worden, waardoor de ziekte niet verder tot uiting zal

komen.

Resumeerende blijkt dus, dat Phytoj)hthora syringae een schim-

mel is, die meest saprophitisch in den grond leeft, bij vochtige

weersgesteldheid vlekken doet ontstaan op de seringebladeren,

waardoor deze onder normale omstandigheden vroegtijdig af-

vallen. Slechts bij zeer groote vochtigheid in eind Augustus en
September kunnen de bladinfecties aanleiding geven tot het

ontstaan van schorsaantastingen, die op hun beurt de knoppen
doen afsterven. De schimmel kan alleen gedurende de rustperi-

ode in de schors van de sering parasiteeren, waardoor het ziekte-

proces pas in den winter tot ontwikkeling komt en de aantasting

pas waargenomen wordt omstreeks Januari. In jaren met abnor-

maal vochtige Augustus- of September-maanden zou door af-

plukken der bladeren het sterke optreden van takaantastingen

in den daaropvolgenden winter voorkomen kunnen worden.
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan den Heer C.J. Augus-

TijN, technisch ambtenaar van den Plantenziektenkundigen
Dienst te Aalsmeer, voor de hulp, bij de bespuitingsproeven te

Aalsmeer verleend en aan de firma Wed. W. Eveleexs Dz. &
ZoNEN voor het hiervoor beschikbaar stellen van hun terreinen

en tevens voor alle verdere hulp van hen ondervonden.

Helena L. G. de Bruyn.
Instituut voor Phytopathologie,

Laboratorium voor Mycologie

en Aardajp'pelonderzoel:

Wageningen, Mei 1924.

VERKLARING DER FIGUREN.

Fig. 1. Tak, ziek geworden tengevolge van kunstn:iatige knopinfectie.
Ziekte komt tot staau bij het uitloopen der gezonde knoppen.

Fig. 2,2a. Vlekken op seringebladeren, door Phytophthora syringae ver-

oorzaakt.

Fig. 3. Verkleurde bladbundel, Phytophthora syringae bevattende.
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RAMULARIA LACTEA, OORZAAK VAN EEN BLAD-
VLEKKENZIEKTE DER VIOOLTJES.

Deze ziekte, waarvoor nog geen gocde Hollandsche naam
is, kan gerekend worden tot een der gevaarlijkste ziekten van
het viooltje. In Noord-Holland, waar veel ,,zaad" verbouwd
wordt, treedt zij telkenjare op bij Viola tricolor maxima en kan
dan uiterst schadelijk worden.

Een mij bekend zaadkweeker te Medemblik verbouwde voor

't eerst in 1906 violen voor zaad op grond, waar nooit te voren

viooltjes gestaan hadden, terwijl deze plantensoort ook in deom-
geving niet te vinden was. Toen reeds trad de Ramularia-ziekte

hevig op, wat schijnt te duiden op een overbrenging van de ziekte

met het zaad. leder jaar kwam zij daarna teriig, het eene jaar

minder, het andere jaar heviger optredend. Soms gebeurde het,

dat al het blad aangetast was en dat nieuw leven zich ont-

wikkelde uit het hart der planten ; dan werd vaak dit nieuwe loof

niet aangetast. Evenals dit bij meeldauw-ziekten het geval is,

trad de ziekte in natte jaren heviger op dan in drogere.

Zoo werd steeds voort verbouwd, met wisselend succes. Aan-

gezien de opbrengst echter allengs achteruit ging, werd op midde-

len gezonnen, om de kwaal te bestrijden, of zoo mogelijk te voor-

komen.
In 1912 werden voor 't eerst proeven genomen en wel met

Phytophyiine, waar toen tertijd veel reclame voor gemaakt werd

en met Bordeauxsche pap. Het resultaat met Phytophyiine was

nihil. De met Bordeauxsche pap besproeide planten bleven langer

groen, maar daar de bespuiting niet herhaald wsrd, trad de ziekte

later toch weer op. Toen werd, omdat dit middel ook niet afdoen-

de hielp (er werd blijkbaar niet aan geclacht, dat het sproeien

herhaald moest worden), maar verder verbouwd, op hoop van

zegen.

Toen ondergeteekende in 1920 te Hoorn gestationneerd werd,

kwam al spoedig de reeds genoemde kweeker opdagen, om raad

te vragen tegen zijn violenziekte. Mede o^ advies van den Plan-

tenziektenkundigen dienst te Wageningen werd aangeraden te

spuiten met Bordeauxsche pap, maar dan bij herhaling te sproeien,

daar geen succes kon verwacht worden bij eenmalige besproeiing.

In het droge jaar 1921 was bestrijding niet noodig.

Naaw was echter 1922 in het land of de ziekte trad weer op

en wel in een plek vollegrondsplanten, die 16 Maart waren uitge-

zet. De op 3 Mei uitgepote bakplanten waren gezond.

Het eerst werd gesproeid op 5 Juli. Gebruikt werd Bourgon-

dische pap, omdat men dit ook bezigde voor het besproeien der
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aardappels. Alles werd behandeld, behalve een bed bakplanten,

bij wijze van controle. De data, waarop verder gespoten werd,

waren: 18 Juli, 2 Aug. en IG Aug. dus steeds om detweeweken.
De resultaten waren de volgende

:

Op het bespoten gedeelte trad de zieJite iiiet op. De zieke plek

in de vollegrondsplanten liep niet verder, terwijl het onbes]3oten

bed bakplanten sterk aangetast werd.

Toen men ophield met sproeien, breidde de ziekte zich snel

uit; toen op 12 Oct. voor 't laatst zaad werd geplukt, was er wei-

nig leven meer in de planten.

De bakplanten, die later uitgezet waren, hadden minder van
de ziekte te lijden, waarschijnlijk juist wel doordat zij ook later

geplant waren.

De grootte van het perceel was 40 R.R. Hiervan werd geoogst

ong. 70 pond zaad.

Een andere zaadbouwer te Medemblik had een hoek viooltjes,

groot 20 R.R. Ook hier trad Ramularia op, maar de kweeker
sproeide nu niet. Hij oogstte slechts 5 pond zaad. Omgerekend
geeft dit een verschil van 30 pond zaad per 10 R.R. Rekenen we
den prijs van het violenzaad op f 1 .—- per pond, dan geeft dit per

10 R.R. een verschil van f 210.— , meerdere opbrengst door het

sproeien, waarvan dan vanzelf afgetrokken behooren te worden
de kosten der materialen en het arbeidsloon.

Hoe grillig de ziekte in haar optreden is, blijke hieruit, dat

nog eon andere zaadteler, ook te M., vioolplantjes had, welke

zonder sproeien gezond gebleven zijn.

K. VAN Keulen,
Controleur bij den Plantenziektenkundigen Dienst te Hoorn.

BESCHADIGING VAN AUGURKEN DOOR
SPRINGSTAARTEN.

Zeer onlangs nam ik een eigenaardige beschadiging waar bij

augurken te Onderdijk. De zaadlobben dezer planten n.l. werden
bevreten door een diertje, dat de opperhuid aan de bovenzijde

zoodanig beschadigde, dat er van de opgekomen plantjes niet

veel terecht gekomen zou zijn, als niet spoedig ingegrepen was
geworden. Niet alleen de opperhuid werd cirkelvormig wegge-

vreten, maar ook het daaronder liggende weefsel, zoodat er

geheele gaten in het blad ontstonden. Het waren alleen de zaad-

lobben, die aangetast werden.

De beschadigers waren diertjes met bolvormig lichaam en

klein kopje en slechts 1—2 m.M. groot. In grooten getale zaten
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ze op de augurke-plantjes : ik telde er op een plantje soms wel een

50-tal. Dergelijke diertjes had ik wel eens in liet gras waarge-

Romen, maar nooit op augurken. Ik stelde daarom den Planten-

ziektenkimdigen dienst op de hoogts, van hetgeen ik had waar-

genomen en spoedig kreeg ik bericht, dat de diertjes ongetwijfeld

springstaarten waren en wel zeer vermoedelijk behoorend tot

het geslacht Sminthurus. Men berichtte mij ook, dat we hier met

een vrij zeldzame beschadiging te doen hadden. Ik had ze dan ook

nooit als plantenbeschadigers zien optreden; bij de practici staan

ze echter bekend als „aardvlooien", zoodat dit toch niet het eerste

geval was van schade door deze springstaarten.

Bereids had ik bestrijding toegepast en wel door een bespuiting

met Parijsch groen, die afdoende bleek te zijn. Thans groeien

de augurke-plantjes, die sterk kwijnden, flink door en de later

gevormde karakteristieke blaadjes vertoonen niet de minste

beschadiging, terwijl ook geen springstaarten meer te zien zijn.

Hoorn, 12 Juni 1924. K. van Keulen,
Controleur bij den Plantenziektenkundigen Dienst te Hoorn.

WATERRATTEN.

Uit het aantal vragen om inlichtingen, die den laatsten

tijd bij den Plantenziektenkundigen Dienst inkomen, wat wel

de oorzaak kan zijn van het zich niet verder ontwikkelen

en afsterven van vruchtboomen of van het verdwijnen van

wortelgewassen of groenten, meen ik te moeten opmaken, dat het

aantal waterratten in ons land, of althans in verschillende deelen

daarvan, vrij belangrijk is. In andere jaren ontbreken deze vra-

gen, die op de aanwezigheid van waterratten duiden, niet, maar

zijn zij toch niet talrijk. Dit jaar evenwel kwamen zeer kort na el-

kaar verscheidene van deze vragen in, wat, naar onze ervaring,

op een veel veelvuldiger voorkomen van de beschadiging wijst.

De hierboven genoemde verschijnselen wijzen zeer duidelijk op

de aanwezigheid van waterratten. In den winter vreten deze na-

melijk de wortels van vruchtboomen geheel door, meestal vlak

bij den stam. In e^n aantal gevallen loopen de knoppen in het

voorjaar nog even uit, maar dit houdt spoedig op en de boom
sterft geheel af. Bij onderzoek blijkt de stam geheel los in den

grond te staan; van de wortels zijn slechts stompjes over. De
tandafdruksels op de knaagvlakten toonen aan, dat ratten hier

hun werk hebben gedaan. Daarnaast worden ingekuilde schor-

seneeren en pJlerlei wortelgewassen afgeknaagd, vaak van onderen
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uit, zoodat men niets dan de topjes overhoiidt. In het voorjaar

worden zelfs slakroppen aangevreten en weggehaald.

Het is niet zonder belang te weten, of het aantal waterratten

dit jaar belangrijk grooter is dan andere jaren en of deze ver-

meerdering waargenomen wordt in bepaalde de^len van het land.

Uit het feit, dat vragen om inlichtingen vrijwel uit alle deelen

van het land binnenkwamen, van Veendam en Loppersum tot

Maastricht, zou ik geneigd zijn of te leiden, dat we werkelijkmet

een vermeerdering van waterratten over het geheele land te

doen hebben. Voor heb ontvangen van inlichtingen hierover hond
ik niij zeer aanbevolen.

Wat de bestrijding van de waterrat (=• woelrat, Arvicola amphi-

6m5) betreft, deze is niet gemakkelijk. De meest voor toepassing

in aanmerking komende middelen zijn:

le. vangen met behulp van klemmen, die in de ,,ritten" ge-

plaatst worden of met fuiken van ijzerdraad, die in het water

gelegd worden op de plaats, waar een jjrit" aan den slootkant

uitmondt

;

2e. het houden van foxterriers of tackels, die zeer ijverige ratten-

vangers zijn;

3e. aanwending van het middel der Rijksserum-inrichting te

Rotterdam., n.l. fcoedienen van brood, gedrenkt in een bacterie-

ciiltuur, die een besmettelijke ziekte onder de dieren veroorzaakt

(sj)eciaal aan te vragen voor waterrat), gecombineerd met de

toediening van bollen van Scilla maritima (zeeajuin).

Wageningen. N. van Poeteren

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

68. Het een en ander over de groote dennensnuittor (Hylobius

Abietis L.). ,,In Zeitschrift fiir Forst-und Jagdwesen", ooe jaar-

gang, 1923, biz. 488 deelt Dr. Anton Kratjse de waarnemingen
mee, die hij in Mei en Juni 1923 deed aan een groot aantal groote

dennensnuittorren, welke hij in gevangenschap hield. Hij consta-

teerde dat Hylobius Abietis niet alleen de schors van twijgen

afvreet, maar soms ook dennentwijgen bijkans geheel doorknaagt,

De meischeuten van den Weymouthsden werden zeer gaarne

gevreten; ook de oude naalden werden afgebeten en ten deele

opgegeten. Liever aten de dennensnuittorren zelfs de jonge

meischeut dan de bast van oudere twijgen.

Aan eenige honderden dennensnuittorren werden twijgen
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voorgelegd van haagbeuk, blaasstriiik (Colutea), paardekastanje,

wilden wingerd en eschdoorn. Van de Colutea werd alleen de

bast opgevreten, en van de andere twijgen werden behalve de

bast, geheele stukken opgevreten en ook de bladeren werden
verorberd. Van seringetwijgen werden zoowel de bast als de

bladeren opgegeten. De hongerige kevers knaagden ook aan de

middelnerf van paardebloem, en lieten zelfs wolfsmelkstengels

niet geheel onaangeroerd. Eveneens knaagden zij krantenpapier

door; de schrijver had een glas, waarin zich kevers bevonden, met
stevig krantenpapier dichtgebonden ; 's morgens daarna was er

een gat in gevreten van ongeveer 1 c.M. diameter en daardoor

been waren verscheiden exemplaren ontvliicht.

Tegen loodrechte giadde wanden (glasruiten, kachels) kunnen
de dennensnuittorren heel gemakkelijk zoowel naar boven als

naar beneden loopen. Op horizontale vlakten, zelfs als dezeniet

glad zijn, loopen zij, met de rugzijde naar beneden, zeer moeilijk;

zij vallen er spoedig af.

Verder werden proeven genomen om vast te stellen of de

kevers door den grond been zich naar de wortels kunnen voort-

werken. Het bleek, dat de kevers dat niet doen.

Krause eindigt met te zeggen: ,,Wir mochten daher dringend

trotz entgegenstehender Angaben anderer Autoren, raten, Ver-

suche mit Uebererden frischer Stocke (unmittelbar nach dem
Fallen) anzustellen. Denn zweifellos gehen die Kafer im Walde
vom Stock aus den Wurzeln jolgend in den Boden, nicht, indem
sie die intacte Streudecke und den darunterliegenden Mineral-

boden durchbohren, um so zu die Wurzeln zu gelangen." —

69. Invloed van de temperatuur en de vochtigheid op de ont-

wikkeling van Gifoberella Saubinetii bij tarwe en mais. Gibberella

Sauhinetii Sacc. is de peritheciumvorm van eene zwam, die in

den conidien voortbrengenden vorm bekend is onder den naam
Fusarium roseum Link. Deze vertoont zich als een rood, af-

krabbaar, uit zwamdraden bestaand overtreksel over een grooter

of kleiner gedeelte van graankorrels, maar ook wel als ronde,

soms tot grooterekorsten versmeltende rozenroode lichaampjes,

in de eerste plaats op de korrels van verschillende granen, maar
ook op kafjes. Eerst worden lichtroode, langwerpige, zescellige,

Fusarhim-conidien gevormd; daarnevens echter ontstaan

soms ook bolvormige, kleurlooze conidien. Soms vindt

men het mycelium ook inwendig in de korrels en de kafjes,

ook wel in andere deelen der voedsterplant. De perithecien

treft men in den vorm van kleine, dofzwarte puntjes op de

korrels aan; bij opvallend licht lijken zij zwart, bij doorvallend



128

licht blauw of bijkans violet. De aangetaste korrels blijvenklein

en zijn eenigszins „schurftig" van oppervlakte. Deze korrels,

bezet met de roode zwammassa (zie boven), ontkiemen niet

normaal : of de zwam dringt reeds in de kiem binnen, voor deze

uit de korrel is te voorschijn gekomen en dan kan dus van
.jkieming" in 'tgeheelgeensprake zijn; of de kieming grijpt eerst

op normale wijze plaats. maar de kiemplant valt spoedig aan de

zwam ten offer. J. G. Dickson publiceerde („Journal of Agric.

Research", 23 (1923) No. 11, biz. 837—870) een artikel, getiteld

,,Influence of soil temperature and moisture on the develop-

ment of the seedling blight of wheat and corn caused b}' Gibberella

Saubinetii." De onderzoeker vermeldt eerst de ziekteverschijnselen

bij tarwe: le uitblijven of mislukken van de kieming, 2e aan-

tasting van de kiemj)lant, waardoor deze geelachtig wordt of

verwelkt; 3e stilstand in den groei der plantjes, ten gevolge

van de aantasting van het wortelstelsel. Daarna handelt de

schrijver over de ziekteverschijnselen bij mais (,,corn"), welke

in hoofdzaak dezelfde zijn als die, welke bij tarwe worden waar-

genomen.
De ziekte kan haar oorsprong hebben of in de besmetting van

het zaad of in besmetting van den grond. De parasiet in rein-

kultuur functioneert bij temperaturen, varieerende tusschen 3"

en 32° C. ; de optimum-temperatuur voor de kieming der sporen

en de verdere levensverrichtingen der zwam ligt bij 24° C, wan-
neer het medium niet zuur reageert en bij 28° C, wanneer zulks

wel het geval is. De temperatuur van den bodem is de belang-

rijkste factor, waarvan het optreden der ziekte afhangt.

De bodemtemperatuur, die voor de aantasting van uitgezaaide

tarwe door kiemschimmels het meest geschikt is, ligt tusschen
12° en 28° C, voor de aantasting van mais tusschen 8° en 20° C.

De ziekte treedt dus op en neemt toe bij temperaturen, welke

voor de twee voedsterplanten (tarwe en mais) zeer veel ver-

schillen. Dit schijnt te worden veroorzaakt door de omstandig-

heid, dat deze twee graansoorten zich in verschillende mate
aan de omgeving aanpassen. —

J. RiTZEMA Bos.
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wanneer parijsch groen en WANNEER CHLOOR-
BARIUM TE GEBRUIKEN TER BESTRIJDING VAN

DE BESSENBASTAARDRUPS

Het was in het jaar 1919 dat te Lent proeven werden genomen
met chloorbarium tegen de rups van den kleinen wintervlinder

(Cheimatobia brumata), de z.g.n.trekmade. Deaanleidinghiertoe
was dat bij de bestrijding van de trekmaden met Parijsch groen
nog al eens bijenvergiftiging was voorgekomen. Wij wilden toen
eens nagaan in hoeverre chloorbarium het Parijsch groen zou
kunnen vervangen, daar men van het gebruik van dit middel
minder nadeelige gevolgen voor de bij en verwachtte. Wei is

waar bleek uit proeven, die de heeren Maarschalk en van Giers-

bergennamen, dat bijen stierven, indien chloorbarium door het

voer werd gedaan, maar bij het gebruik van chloorbarium in

de praktijk verwachtte men, gezien den korten duur dat deze

sproeistof op de struiken blijft en het geringere aanhechtingsver-

mogen, voor de bijen weinig nadeel.

Toen deze proeven werden genomen werd tevens nog eens

nauwkeurig de leefwijze van de trekmaden in de kruisbessen

nagegaan. Het bleek toen, dat de trekmaden reeds vroeg ver-

schenen en dat de kleine rupsjes reeds aanwezig waren, voordat
de bloemen der kruisbessen waren geopend. Zoodra de bloemen
open waren, kon men bij nauwkeurig zoeken er de kleine rupsjes

in vinden, waar deze dan de meeldraden en stampers opaten,

Niet alle rupsjes begaven zich in de bloemen; een gedeelte bleef

op de blaadjes, waarvan zij leefden.

De resultaten van de bespuiting met chloorbarium tegen de

trekmaden vielen tegen. In de eerste plaats is het tijdstip,

waarop deze bespuiting moet worden uitgevoerd, minder
geschikt, daar de kans op regen dan nog al groot is. Maar in de
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tweede plaats zitten er een aantal rupsjes in de bloemen enver-

toeven daar eenigen tijd. Zoolang dit het geval is, deert de be-

spuiting hen niet in het minst en als zij zich later naar de bladeren

begeven, is de werking van de chloorbarium-bespiiiting tot

vrijwel nihil verminderd. Met Parijsch groen was dit geheel

anders. Dit spoelt, indien het eenmaal is opgedroogd, niet zoo ge-

makkelijk af en het kan dus eenige weken lang zij n nuttige werking

uitoefenen. Zijn er dus rupsjes die op een plaats vertoefden, waar
de sproeistof niet was doorgedrongen, bij het zich verplaatsen

komen zij dan tenslotte toch op blaadjes terecht waar vergif

op aanwezig is. Het gebruik van chloorbarium had te Lent dan
ook heel spoedig opgehouden en thans wordt hoe langer hoe

meer het toen reeds gegeven advies opgevolgd, om de struiken

in Januari te bespuiten met carbolineum, waardoor de eitjes

der wintervlinders gedood worden.
Al bleek chloorbarium voor de bestrijding van de rups van

den kleinen wintervlinder weinig nut te hebben, daarmede was
dit middel nog niet geheel veroordeeld. Dat chloorbarium soms
van zeer veel nut kan zijn bleek dezen voorzomer. Toen de

eerste generatie van de bessenbladwesp (Pteronus ribesii) ver-

scheen, werd dit als naar gewoonte onder de aandacht van de

bessentelers gebracht en zoodra de kruisbessen dan ook waren
uitgebloeid, was men overal druk in de weer om de struiken met
Parijsch groen te bespuiten. Het anders zoo bij uitstek geschikte

middel om de rupsen te dooden, faalde nu echter in veol ge-

vallen. Daar het gevreet niet tot staan was gebracht, was men
genoodzaakt voor een tweede maal te bespuiten, ja er waren
menschen, die zelfs tegen de eerste generatie drie maal met
Parijsch groen hebben gesproeid. Nu hadden wij juist in dien

tijd nog al wat onweersbuien gehad en aanvankehjk dachtik,

dat dit de hoofdoorzaak zou zijn. Ook was het mij verder wel

opgevallen, dat de eerste generatie erg ongelijkverscheen, zoodat

ik naast half volwassen rupsen, kleinere en zelfs nog eitjes waar-

nam, maar dit kon geen invloed hebben op het blijven leven van
de aanwezige rupsen. Spoedig begon iets,datikging vermoeden,

meer en meer waarschijnlijk te worden, toen ik een geval cnt-

moette waarvan ik zeker wist, dat kort op de bespuiting geen

regen was gevolgd en waarin het resultaat beneden verwachting

was. Dit gaf dan ook aanleiding om een paar monsters Parijsch

groen naar Wageningen voor onderzoek op te zenden. Het bleek

dat het Parijsch groen niet aan het gehalte van 55—58 %
arsenigzuur voldeed. Het eene monster bevatte 23.4 % en het

andere 25.1 % arsenigzuur. De minder goede resultaten werden
nu volkomen duidelijk, maar dit falen van de bestrijding ha,'.
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ondertusschen tot gevolg, dat verschillende bastaardrupsenzich

konden verpoppen en ons een tweede generatie bladwespen be-

zorgden. Nu gaat het bestrijden van bastaardrupsen der tweede
generatie minder gemakkelijk dan dat van de eerste generatie.

Parijsch groen kunnen we dan met meer gebruiken, daar de

sproeistof dan niet van de bessen is verdwenen als deze worden
geplukt. De praktijk weet zulks en daarom wordt de eerste gene-

ratie dan ook meest\l met zorg bestreden.

Tengevolge van de op verschillende plaatsen verkregen slechte

resultaten door het minderwaardige Parijsch groen, kregen wij

dus een tweede generatie en wel in die mate, dat indien niet

werd ingegrepen, de struiken spoedig kaal zouden komen te

staan. In de plaatselijke bladen werd dan ook de aandacht van
de bessentelers er op gevestigd, dat er op verschillende tuinen een

groot aantal eitjes van de bessenbladwesp voorkwam. Gead-

viseexd werd de struiken in geen geval met Parijsch groen te gaan
bespuiten, maar hiervoor chloorbarium te gebruiken. Er werd
aangeiaden niet eerder te spuiten dan wanneer de rupsjes aanwezig
waren, bij droog weer en droge struiken, terwijl de bespuiting

zeer nauwkeun'g moest worden uitgevoerd, zoodat vrijwel alle

blaadjes zouden worden geraakt. Als percentage werd 2 % op-

gegeven, waaraan zoonoodig gemakshalve 1 K.G. kalkkon worden
toegevoegd, daar men dan beter kon zien waar mengesproeid

had. Om de bessen niet te bezoedelen werd meestal de kalk

achterwege gelaten. De resultaten waren zeer goed te noemen.

Wel kon men soms nog enkele bastaardrupsen in de struiken

aantreffen, maar dit aantal was zoo gering dat het van geen

beteekenis was.

Een geval kwam mij ter oore, waarin chloorbarium aangewend
tegen de bessen-bastaardrups in roode bessen, onwerkzaam zou

zijn geweest. Daar ik ook zelf op eenige plaatsen bij de kruis-

bessen beste resultaten kreeg, vermoed ik dat het minder goede

resultaat bij de roode bessen aan onoordeelkundige uitvoering

der bespuiting moet worden toegeschreven.

Elst {O.B.) Th. .1. DE ViN.

AANTEEKENTNG BIJ BOVENSTAAND ARTIKEL VAN
DEN HEER DE VIN.

Het schijnt, dat dit jaar op meerdere plaatsen het voor be-

strijding van bessenbastaardrupsen en andere insectenlarven af-

geleverde Parijsch groen vervalscht was, soms in zoodanige mate,

dat het in het geheel geen arsenicum bevatte. Het is duidelijk
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dat dergelijke praktijken het vertrouwen der land- en tuinbouwers

in de bruikbaarheid der aan hen verstrekte raadgevingen van den

Plantenziektenkundigen Dienst in ernstige mate schokken.

Mijnerzijds zullen maatregelen genomen worden om het gebruik

van deugdelijke bestrijdingsmiddelen te bevorderen, daar deze

voor een doelmatige bestrijding van insecten en insectenlarven

uit den aard der zaak onmisbaar zijn.

De Inspecteur, Hoofd van den

Plantenziektenkundigen dienst,

Wageningen, 31 Juli 1924. N. van Poeteren.

HET AF- EN INSTERVEN VAN BOMEN.

Dit verschijnsel brengt heel wat pennen in beroering. Ookde
mijne wordt daarbij onrustig; mijn phaenologiese waarnemingen
leiden er als vanzelf toe, ook dergelijke gevallen in de kring van
mijn opmerkzaamheid te betrekken. Daardoor heb ik het in

1924 tot grotere afmetingen gekomen instervingsproces reeds

van het droge jaar 1921 af gevolgd, en ben ik tot inzichten ge-

raakt, die, altans in deze vorm en draagwijdte, voor zover mij

bekend, nog niet naar voren werden gebracht. Mijn tijd liet

helaas niet toe, door anatomies onderzoek de waarheid daarvan

te toetsen; mogelik hebben anderen, aan wier werkkring het

bestuderen van dit vraagstuk meer direkt aansluit, daartoe

beter gelegenheid. Vooral heb ik daarbij op het oog die personsn,

welke veel gevelde boomen onder de ogen krijgen.

Aan een bomenpest, zoals Mej. Prof. Westerdijk het in de

N. Rotterd. Crt. van 20 Juli (Ochtendblad B) noemt, in die zin,

dat een alles dodende stof of een alles aangrijpend klein organis-

me door de lucht zou zwerven, geloof ik evenmin als schrijfster.

Toch is de verbreiding van het verschijnsel zowel wat tijd, plaats

en boomsoorten betreft, te algemeen, dan dat men zich aan het

denkbeeld van een overeenkomstige grondoorzaak zou kunnen
onttrekken, hetzij dat deze zelf de schade veroorzaakt, of slechts

een gunstige gelegenheid schept voor andere schadelike in-

vloeden, of dat primaire en sekundaire oorzaken samenwerken.
In mijn beschouwingen valt de iepenziekte niet geheel binnen

het kader; deze begon reeds voor 1921 en heeft, alhoewel de

aangetaste eksemplaren mede in de algemene malaise zullen

delen, ook oppervlakkig soms een lets ander karakter. Maar
verder treft de aanval verschillende boomsoorten : zelf zag ik

eiken, acacia's, beuken, populieren, kastanjes, zilverlinden,

i
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appel- en perebomen, versehillende coniferen, laurierkers. Ook
hoorde of las ik van treurwilgen, berken, hulst. Voor een
deel bestaat het kwaad in uitblijven van de ontluiking, voor
het merendeel echter in een plotseling verdrogen 't zij van een
of meer afzonderlike takstelsels, met name van hoger geplaatste

of iiiterste, 't zij van de gehele boom, alsof de watertoevoer

werd afgesneden. Het heeft meer van een belediging dan van een
ziekte. Een ziekte in de takken schrijdt vaak van een bepaald
punt uit langzamer of sneller voort, steeds meer de naburige

delen in haar gebied betrekkende (bv. Monilia-tsbkaisterYing bij

kersen); een ziekte der wortels doet de boomen kwijnen,

maar niet in eens, of taksgewijs doodgaan, Hier blijft echter vaak
het aangetaste deel altans voorlopig vrij scherp van het onder-

liggende gescheiden. Wei komt ook de kwaal in sommige streken

meer voor dan in andere, maar toch niet als een besmettelike

ziekte van een of meer punten uit. Al ziet men dikwels in

eenzelfde bomenrij meerdere aangetaste individuen, deze ver-

tonen de ziekteversohijnselen dan vaak gelijktijdig en zij

staan volstrekt niet precies naast elkaar; tussen bijna dode
staan geheel gezonde. 't Maakt wel de indruk, alsof een over-

eenkomstige standplaats de aanval begunstigt; maar niet, alsof

het ene eksemplaar het andere aansteekt. Het onaangetaste

deel van een boom tracht zich dikwels door ontwikkeling van
slapende, ev. toevallige knoppen op de dikkere stam- of tak-

gedeelten, te herstellen; soms gelukt dat blijvend, soms blijkt

echter een volgend jaar ook dit deel niet meer uit te lopen, of,

pas uitgelopen, weer af te sterven.

Als primaire gemeenschappelike oorzaken, die ook met de

standplaats verband houden, denken wij natuurlik allereerst

aan de droogte van 1921, voorbereid door de reeds zeer droge

herfst en winter van 20—21, en verder de langdurige nawin-

tervorst van 1924. In '21 wees mijn grondwaterpeilschaal

(proefveld rand Geldersche Vallei, niet hoog gelegen) van 20

Julie—6 Nov. onafgebroken de laagste stand aan, die het

instrument kan aangeven, n.l. 1.50 M. beneden de oppervlakte;

de vlotter stond al die tijd op de bodem; (op 25 Junie stond

hij reeds op 1.30 M.); de stand is dus stellig soms nog heel

wat beneden 1.50 M. geweest. De kruidachtige planten, voor

zover zij niet afstierven of hun leven in de onderaardse delen

latent terugtrokken, bleven leven op de spaarzame neerslag

der oppervlakte en het daarmee samenhangende pendulaire

water, of zij profiteerden bij diepgaande penwortels (v.b.

bieten, klavers) nog van het diepere grondwater (natuurlik

niet het welw3i,ter). Maar dit kreeg noch door plaatselike neer-
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slag noch door aanvoer van hogere streken enige aanvulling.

Het grondwater werd mede door de bomen geheel uitgeput.

Het in 1922 vallt^nde regenwater werd nog geruime tijd

geheel vastgehouden door de bovengrond en door de vlakworte-

lende planten verbruikt ; aanvulling van liet eigelike grondwater
bleef achterw^ege ; wat op de hogere gronden viel, zakte niet door

en werd dus Qiet vervoerd. Vandaar, dat men in de herfst 1922

op menige plaats tusschen het oppervlakte- en het laagstaande

grondwater nog lange tijd een asdroge laag aantrof. Vele bomen,
voor zover ze geen aparte, diepgaande waterhaalwortels hebben
gevormd naast de gewone voedselwortels, moeten hun water-

behoefte bevredigen uit bovenstaande laag. Hieruit blijkt, dat

de bomen veel langer op droog hebben gestaan dan de kruiden,

en dan men oppervlakkig zou denken. Zij zullen dus noch in '21

noch in '22 over genoeg water hebben kunnen beschikken, ja

misschiea ii 't begin van '23 nog niet eens. Minstens een paar

jaar zijn ze water te kort gekomen.
Eindelik (ofschoon mijn peilschaal nog tans na een tijdelike

stijging telkens vrij snel weer daalt) werd de grond weer min of

meer normaal. Maar nu komt de winter '23—'24 met zijn lang-

durige voorjaarsvorst. Deze drong niet zo heel diep de grond in

en was afgezien van enkele dagen in 't N. 0. van ons land( zie

Prof. Weevees, Vakblad voor Biologen No. 10 Juni '24: Het
doodvriezen van planten) ook niet zo heel streng. Er kwamen
b.v. in 't voorjaar in mijn buurt bij het omspitten volkomen
gave, achtergebleven aardappelen voor den dag, en ook de uit-

wintering der granen was volstrekt niet erg. Maar de plante i met
groene bladen kregen uit de bevroren grond geen aanvulling

voor hun doorgaande verdamping, en al stonden ze met de voeten

niet geheel in deze droge grond, de werkzaa mheid der daaronder

zich bevindende wortels zal en door de langdurige afkoeling

van boven, en door het later doorsiepelende sneeuwwater van
0° zeer sterk naar beneden zijn gedrukt. We hebben niet alleea

de algemene verdroging der muurbloemen, maar ook van menige
conifeer kunnen opmerken. Wij weten ook, dat vele groenblijven-

de heesters des winters meer van de wind dan van de kou hebben
te lijden en dat laurierkers, Rhododendrons e.a. nog eerder t -gen

de verdroging door wind dan tegen de koude op zichzelf moeten
worden beschermd. „Man staunt, welche tiefe Temperatur eine

in Ruhe befindliche Holzart zu ertragen vermag bei geniigender

Feuchtigkeit der Luft, oder vermindeter Eigenverdunstung, wie

es Waldschluss, Inselkl^ma, enge Gebirgs- und Flusstale mit

sich bringen; dagegen werden die meisten Pflanzen gegen

Winterfrost um so empfindlicher, je trockner die Luit ist. Neun-
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zehntel von alien Fallen, die als Frostbeschadigung wahrend des

Winters bezeichnet werden, gehoren in die Categorie der Ver-

trocknungserscheinimgen bei durch Frost geliinderter oder ge-

minderter Wasserbewegung. So lassen sich vielleicht die Wider-
spriiche erklaren, dass manche Pflanzen in notorisch kaltem
Klima als „hart" bezeichnet werden, die im notorisch milderm
Klima fur empfindlich gelten". (H. Mayr, Die Waldunge von
Nord-Amerika, Miinchen 1890. Cit. volgens Schimper : Pflanzen-

geografie auf physiologischer Grundlage).

In deze zin verklaar ik mij ook de door Prof. Weevers waar-

genomen verschillen in de hulstenbeschadiging. De minder on-

gunstige toestand van met sneeuw bedekte takken zoowel als

van de hulsten van het Asser bos wijzen m.i. in die richting. Wei
is waar worden zowel de tempertuurverlaging ten gevolge van
uitstraling, als de indroging tengevolge van verdamping door

de standplaatsverschillen in gelijke zin beinvloed, zodat beide

verklaringen recht hebben, maar 't komt mij voor, dat de stand-

plaats op het tweede proces langduriger invloed heeft dan
op het eerste. Het verschil tussen Oranjewoud en Groningen

bij dezelfde minimumtemperaturen zou gemakkelik door de

grotere vochtigheid in de lucht in het eerste, meer bosrijke gebied

kunnen worden verklaard.

Na deze twee primaire (weers-) oorzaken, n.l. droogte voor,

in en na 1921. en bevroren grond in 1924, te hebben besproken

komen wij nu tot de vraag naar de onmiddelike doodsoorzaak.

Voor de hand ligt, het watergebrek der weefsels daarvoor

aansprakelik te stellen. Ook de docd door bevriezing komt wel

ten slotte neer op watergebrek, maar dan door het uitkristal-

liseren van het wel aanwezige celwater, waardoor de proto-

plasmaorganisatie vernield wordt en de afzonderlike cellen

worden gedood. Na de opdooi helpt dan het toch weer vloei-

baar geworden water niet meer. Volgens mijn voorstelling zou

echter het werkelike te kort aan water tijdens of na de ont-

luiking de oorzaak moeten zijn. De aanwezigheid van veel

lucht, die het water vervangt, bevordert de schimmelgroei,

waarover Prof. Westerdijk in de N. R. Crt. schreef, en deze

kan ook de nog levende delen weer in gevaar brengen.

Gaan wij tans eens na, op welke wijze de droogte van de weef-

sels schade kan hebben veroorzaakt. Allereerst direkt dodend:

in 1921 waren vele verbrandingsverschijnselen op te merken,

vooral aan boomdelen, die sterk aan reflexwarmte waren bloot-

gesteld b.v. onderkanten van lage boomkronen, (aardreflex) of

zijkanten, [die dicht bij een muur stonden. Bleef hetliierbij, dan

liepen de overblijvende delen in 1922 weer uit. Maar daarmee
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waren de gevolgen niet voor alle bomen afgelopen. Wanneer
een deel van het wortelstelsel in de grond "verdroogde, kon het zich

pas langzamerhand, evenals dat van een verj)lante boom, her-

stellen. Daarmee werd dan de waterstroom, ook bij ev, genoeg-

zame hoeveelhdid grondwater (wat er meestal niet was) reeds

vermin derd. Zowel daardoor a Is meestal reeds door het water-

gebrek zelf kreeg het houtlichaam van de boom in het voorjaar
'22 geen reseivewater genoeg, en waar toch aan de ontliiikings-

drang gehoor werd gegeven, moest na korte tijd een verdroging

intreden van de minst gunstig geplaatste delea. Ja, de krachtige

delen zullen het water Meruit naar zich toe hebben gehaald

zelfs als deze hoger geplaatst waren (omgekeerde waterstroom)

Ten derde is zeer stellig de houtaanwas (in de dikte) reeds in

1921 gering geweest en de jaarkokers zullen uit dicht hout

zijn gevormd. Dit verschijnsel treedt gewoonlik op bij beperkte

watervoorziening (insnijding van wortels b.v. bij verplanting)

en gaat natuurlik ook gepaard met geringe opname van grond-

voedsel; (ik wil echter, met verwijzing naar de aanhef van dit

opstel, uitdrukkelik verklaren, zelf geen houtaanwas te hebben
onderzocht). Daar het jongste hout het grootste aandeel heeft

inhetwatertransport, moeten volgende jaren onder de fysiologies

geringere kwaliteit van een jaarkoker lijden. Ook de hoeveelheid

reservewater in het voorjaar, ten dienste der ontluiking zal

geringer zijn. En zo kan een droog jaar met zijn gevolgen reeds

over het volgende jaar overgrijpen, ook al ware het grondwater
weer geheel voldoende beschikbaar. Dit laatste was echter in

1922 nog in 't geheel niet het geval, veelal zal zich dus de gerin-

gere of dichtere houtaanwas nogmaals hebben herhaald, en

werd de beperking dus verdubbeld. Nu zal op de dikte van een

flinke boomstam of -tak door de minderwaardigheid van een

paar jaarringen aan de waterbeweging nog niet een al te grote

stoomis worden teweeg gebracht, maar toch allicht merkbaar
zijn, wegens het grote aandeel van de jongere lagen in water-

oplegging en watertransport. In jonge" takken met nog weinig

houtjaargangen zal het meer merkbaar zijn, dan in oudere. Bij

vele boomsoorten wordt nu het aandeel van het meer centraal

gelegen hout aan de wateropvoer niet alleen verminderd, maar
door de vorming van kernhout geheel weggenomen. Waar deze

kernhoutvorming de nieuwvorming zeer dicht op de hielen

zit, zoals bij de acacia {Robinia), zodat slechts een paar spint-

lagen overblijven voor het watertransport, zullen twee opeen-

volgende, minder goed dienstdoende lagen een grote, onmiddelik

optredende invloed moeten hebben. Van alle bomen bleken dan
ook in 't voorjaar 1922 de acacia's dadelik, het duidelikst sterk
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getroffen te zijn. Niet alleen, dat grote delen vooral van de boven-
helft, afstierven of niet uitliepen, aan de bloeiende bomen sprong

ook het watergebrek duidelik in het oog, doordat de trossen zich

niet wilden strekken, maar als langwerpige proppen bleven

hangen. En dat niettegenstaande de grondoppervlakte, waarin
de acacia veel wortels heeft, toen altans vrijgoed van water
voorzien was. En in het voorjaar 1923 herhaalde zich het in-

drogingsverschijnsel nog in sterke mate; het watertransport had
nu nog alleen de slecht geleidende jaarringen *21 en '22 tot zijn

beschikking. Voor wat zich uit de algemene debacle redde, was
1923 echter geen ongunstig jaar; het voorjaar 1924 bleek voor

de acaciagroei dan ook weer vrij normaal, de oudere minder-

waardige jaarring van 1921 was reeds in het kernhout betrokken
en door een ruimere van 1923 vervangen. — Acacia hakhout
leed bijna niet; het hout van deze meestal forse scheuten is veel

losser en biedt dus meer gelegenheid tot watertransport en -reser-

ve (waardoor eveneens het vroegere ontluiken van het hakhout
in de hand wordt gewerkt).

Zoals de acacia indroging zich nu afspeelde, direkt in aansluiting

met de onmiddelike afsterving van bomen of takken in 1921

zelf, maar als een nasleep van de moordende aanval, zo zal een

overeenkomstig proces zich ook bij andere bomen kunnen voor-

doen, en in 't algemeen langzamer of sneller verlopen, naarmate
van het aandeel, dat de jongere spintlagen in de algemene
waterbeweging en -reserve hebben. Bij de eiken, die door een

groter aantal jaarkokers geleiden en waar de kernhoutvorming
de nieuwvorming op groter afstand volgt, is de taksterfte wel

reeds in de afgelopen jaren merkbaar geweest. (ook was de ontlui-

king in 1923 merkwaardig treuzelend, slechts 2 dagen voor 't

gemiddelde, terwijl de meeste andere verschijnselen van die

tijd i 14 dagen te vroeg waren). Dit afsterven schijnt, in de

hand gewerkt door de moeilikheid van het opzuigen van reserve-

water wegens de vorstperiode van dit jaar, eerst toen een krisis-

hoogte te hebben bereikt en 't zal dus allicht ook langer duren

voor de schadelike invloed der dichtere houtlagen weer is uit-

geschakeld.

Daar beuken geen eigelik kernhout vormen en een deel van
het oudere hout, zij het ook zwakker, blijft funktioneren, is de

sterfte daar ook nu nog het meest in de dunnere takken merk-

baar; misschien zijn zij nog niet op het kulminatiepunt, of zullen

zij dit het in 't geheel niet bereiken wegens genoegzame kompen-
satie door het nieuw aangezette spint.*Het schijnt, dat bruine

beuken meer te lijden'hebben dan groene. Een bruine beuk • in

mijn omgeving, die normaal was ontloken,liet plotseling een groot
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deel van zijn bladen vallen; dit proces kwam door ruimschoots

watervoorziening tot staan (vermeerdering van de kans op toe-

voer, vermindering van het verdampend oppervlak). Daar de

meeste (vooral de oudere) bruine beuken geent zijn, kan deent-

plaats, die hier nog dikwels een sprong blijft vormen zonder

volledige vergroeiing, eenekstra hindernis voor de waterstijging

in de wegleggen. Terwijl.de gewone linden niet aan de ,,ziekte"

schijnen onderhevig te zijn (altans tot nog toe), is er in mijn

buurt een laan van zilverlinden, waarvan verscheidene eksem-
plaren, na normale ontluiking, het in de voorzomer plotseling

opgaven, soms bij gedeelten, soms in eens. Deze soort onder-

scheidt zich in gewone toestand door weelderiger groei; niet

onmogelik, dat het in normale staat ruimere hout, in de droge

jaren verder van zijn gewone bouw is afgeweken, dan bij gewone
linden. Ook populieren en wilgen hebben ruim hout en dus kans

op grotere afwijkingen.

De laurierkers {Prunus laurocerasus) gedroeg zich zeer merk-
waardig. Evenals in vele winters hadden de struiken nog al van
de vorst geleden. Maar nadat ze in 't voorjaar van dode bladen

en takken waren gereinigd, gingen tal van eksemplaren zelfs

tot in Julie steeds door met insterven, alsof de vorst nog heerste,

maar vaak op beschutte plaatsen, midden in de struik. De
grotere takken of stammen, waarop de kleinere afstierven,

lopen steeds gezond uit door ontwikkeling van slapende of

toevallige knoppen, en dragen volstrekt niet het karakter, door

een ziekte te zijn aangetast.

De berk schijnt in lagere streken meer te hebben geleden dan
op hogere gronden: altans in mijn Veluwe omgeving merk ik zeer

weinig van schade; integendeel staat het berkenhakhout bie-

zonder goed en heeft op tijd zijn nieuwe katjes voor 1925 ge-

vormd. Dat deze boom van de vorst als zodanig veel last zou

hebben, lijkt mij onwaarschijnlik, daar het gebied van Betula

alba zich tot 65°, dat van B. pubescens zelfs tot 71° N. B. uit-

strekt.

Ook het hakhout van eiken, en acacia is niet alleen veel minder
aangetast dan opgaande bomen, maar staat zelfs in 't algemeen

fris en welig. Dit is te verklaren, doordat en het wortelstelsel

meestal een abnormaal grote uitbreiding heeft t.o. van het tak-

stelsel, dus het nieuwe hout minder gevaarliep voor vernauwing,

en verder in de 'meestal dunne takken de kernhoutvorming de

oudere jaarringen nog niet afsloot. ^;
Dat nevenomstandigheden? of sekundaire gevolgen mede in-

vloed hebben gehad, zoals b.v. de reeds vermelde mogelikheid

van sterke zwamontwikkeling in het luchthoudende hout, is

i
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waarschijnlik, en deze zwamontwikkeling kan het watertrans-

port zelf nog weer bemoeiliken. Afgebroken, op de weg liggende

eikentakken bleken meestal zeer licht, ze zijn van binnen met de

voze witte molm gevuld, die bij toetreding van lucht en af-

wezigheid van vocht gevormd wordt (b.v. in de spleten van door

zonnebrand opengebarsten beuken) ; zij warendus misschien door

zwammen uitgeteerd.

Lanen schijnen in 't algemeen meer te hebben geleden dan
apart staande, of tot groepen verenigde bomen. Meer dan de

laatste zijn ze aan uitdroging door zon of wind blootgesteld.

Maar bovendien moeten de lanen het tegenwoordig ook maar
kunnen. Allereerst is daar de steeds toenemende verharding van
muUe landwegen, waardoor een menigte boomwortels van water-

en liichttoevoer woiden afgesloten. Na verharding geplante

bomen hebben niet zo veel last, omdat ze met hun wortelselsel

daar weg blijven, waar ze niet kunnen groeien, en dit meer naar

de buitenzijde ontwikkelen Vaak ziet men op hete dagen aan
het verwelken van het aardappelloof in het aangrenzende bouw-
land precies, hoever de wortels in dit land indringen. Nu is

echter bij de aanleg van fietspaden dikwels gebruik gemaakt van
de strook tusschen de reeds verharde middenweg, en de bomen-
rij. Dit verharde pad laat weinig water door en zuigt dus ook
weinig lucht na. Het wordt bij regenachtig weer dan ook meestal

door de wielrijders gemeden omdat het te nat blijft. Ter wille van
een ekstra pad ('t zij fiets- of wandelpad) is nu aan de buitenkant

der bomenrij de'^vroeger doorlatende, begroeide wegberm vaak
in een pad herschapen, dat, ook indien het niet ekstra is verhard,

toch door het gebruik op den duur dicht getrapt wordt. De voort-

schrijdende bebouwing langs de wegen brengt meer passage, dus

sterkere verharding mee; de aanleg van voortuinen, het leggen

van gas- en waterleiding en kabelverbindingen gaat steeds met
afhakken, soms van zware wortels gepaard. De wegbomen moeten
dus hoe langer hoe meer leven op een wortelstelsel, waarvan maar
een klein deel bruikbaar is; terwijl jonge bomen zich daarnaar

voegen, worden oudere zwaar beledigd. De laatste kunnen nu
in gunstige weersomstandigheden vaak deze bezwaren nog wel

overwinnen, in ongunstige, (waarmee men toch, als menigmaal
voorkomende, rekening moet houden), zullen ze aan grote ver-

strekkende beschadiging blootstaan. Bij ingrijpende verandering

(„verbetering") van de wegen, mag men zich dus niet door een

voorlopige welstand der bomen laten geruststellen. Reeds toen

de eerste fietspaden langs onze grote wegen werden aangelegd,

heb ik in „Cultura" op dit gevaar gewezen.

Het laat zich verder horen, dat na de ongunstige jaren, en
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vooral na de lange vorstperioden van 1924 de (toch al verlate)

aanplant van jonge door hun houtkarakter daarvoor reeds

minder geschikt geworden bomen, het zwaar te verantwoorden
had, te meer omdat door wortelinkorting het opnemen van
nieuw water toch nog bemoeilikt werd. Volgens wat ik heb
waargenomen, is dan ook van 't jaar van jonge boomaanplant
heel wat mislukt.

Kernhoutvorming (of eventueel langzamer uitschakeling of

vermindering van de transportfnnktie) schrijdt radiaal wel onge-

veer gelijkmatig naar alle zijden voort, maar houdt zich volstrekt

niet strikt aan de jaarringen, wat vooral goed aan excentries

gebouwde stammen of takken is op te merken. Bovendien heeft

b.v. onder de invloed van verwondingen nog aparte kernhout-

vorming (= schuthout) plaats. Dergelijke onregelmatigheden

kunnen oorzaak worden, dat de grote waterarmoede niet altijd

op overeenkomstige hoogte het eerst of het sterkst waarneem-
baar wordt, en dus het af- of instervingsbeeld, ook van dezelfde

boomsoort, verschilt.

Verschillende boomsoorten zullen het hoogtepunt in het

sterfproces niet in hetzelfde jaar vertonen (dat der acacia's is

b.v. reeds voorbij); tijd en intensiteit hangen samen met de

bouw en de groeiwijze der houtsoort, al is de voorjaarsvorst-

periode '24 nu ook wel geschikt geweest, deze afsterving op dit

jaar wat te concentreren. Hoe langer het duurt, des te meer
zal de groei van nieuw hout de tekortkoming van de schuldige

jaarringen kompenseren.
De iepenziekte, als reeds boven gezegd, staat misschien

ten dele buiten deze konklusies, ook al omdat zij v66r 1921

reeds opgetreden was. Toch zullen het watergebrek van 1921 en

zijn gevolgen na dat jaar wel in dezelfde richting hebben gewerkt,

en nog werken, als bij andere bomen, te meer, daar de meest

aangeplante iepesoort nog al wat water nodig heeft. Zodat

allicht aan een kombinatie van twee oorzaken of altans aan een

ongunstige versterking door de droogte zal moeten worden ge-

dacht (zie ook Prof. Westerdijk, N. R. Crt.).

Watnutenslotte de prognose betreft— dit ondei grote reserve-

sommige der aangetaste bomen zullen doodgaan, andere door

gedeeltelike insterving zodanig worden misvormd, dat zij voor

de rol, die ze tans vervullen (b.v. solitairbomen in een gazon)

onbruikbaar worden. Ik geloof echter, dat vele bomen zullen

moeten doorzieken, totdat de abnormale houtkokers zijn uit-

geschakeld, of door jonger hout genoegzaam worden geholpen;

het takverlies zal eerst wel, maar na enige jaren minder zichtbaar

blijven, omdat het meest niet anders voorstelt dan een grotere
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editie van de gewone zelfreiniging. Bij het aanplanten van jong

plantsofen zal dan geen gevaar meer zijn, als hierin het normale

hout weer overweegt.

Samenvatting der beredeneringen

:

De insterving der bomen moet worden toegeschreven aan een

gemeenschappelike oorzaak, die niet is een besmettelike ziekte.

Op grond van waarnemingen en overwegingen acht ik waar-

schijnlik, dat de droogte van 1921 met zijn gevolgen voor de

bodemtoestand de hoofdoorzaak der sterfte is, terwijl de lang-

durige vorst (ook als droogte- minder als temperatuuragens)

de gevolgen in 1924 heeft verergerd en samengedrongen.

De nawerking van de droge tijd berust, altans ten dele, op de

aard van het in 1921 en 1922 gevoimde hout. Omtrent deze, uit

uiterlike waarnemingen en beschouwingen afgeleide konklusie

werden echter door mij geen anatomiese bewijzen bijgebracht.

Ook kunnen wortels afgestorven zijn in de lang droogge-

bleven tussen-aardlaag.

Het optreden der schadelike gevolgen wordt versterkt door

de beteregelegenheden, dieaan de ontwikkeling der houtzwam-
men wordt geboden.

De toestand, waarin door de behandeling der wegen de daaraan

staande bomen zijn geraakt en nog steeds raken, vermindert hun
weerstand tegen tijdelik ongunstige weersomstandigheden.

Het feit, dat vele bomen op onderling dicht bijeengelegen

plaatsen (b.v. aan eenzelfde laan) worden aangetast, moet wor-

den toegeschreven aan overeenkomst in standplaats. Dat daar-

tusschen zeer gezonde bomen voorkomen kan worden toegeschre-

ven aan individuele verschillen van houtbouw en wortelstelsel,

zoals die ook een verschil in ontluikingstij d meebrengen.

Bij niet iedere boomsoort zal het hoogtepunt van de insterving

in hetzelfde jaar vallen, het loont de moeite, dit voor de volgende

jaren eens na te gaan.

Dat een nawerking van een droog jaar lang kan duren, heeft

het droge jaar 1911 bewezen, waarvan de gevolgen in de Duitse

bossen in 1914 nog merkbaar waren (volgens mededeling van

WaCHTER in Zeitschrift fiir Wasserhygiene).

Ten slotte: het zal mij aangenaam zijn, wanneer iemand ixi

de gelegenheid is, een aantal opmerkingen omtrent de houtbouw
van gestorven bomen door eigen onderzoek te kunnen bijbrengen,

zowel negatieve als positieve. Verder beveel ik ten zeerste aan,

de loop van de boomsterfte ook in de eerstkomende jaren te

blijven volgen, en mededelingen daaromtrent te doen,

Wayeningen, 5 Aug. '24. Dr. H, Bos.
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Naschrift. Nadat bovenstaande reeds was ingezonden werd
mijn aandacbt nog getrokken door bet plotseling in ver-

drogende toestand geraken van een bontbladige iep en een

goudes, beide dus geente bomen evenals de bruine beuk. De
eerste wil ik niet meerekenen, omdat hij evenals de groene,

ook wel een beurt kon krijgen; voor de goudes geldt echter

hetzelfde als voor de bruine beuk; van aangetaste groene

essen had ik tot nog toe nog niets gezien of gehoord, ook
de goudes was dus ^misschien in ongunstige waterstrooms-

omstandigheden door zijn entplaats.

H. B.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

70. De invloed van vluchtige stoffen, die zich uit plantendeelen

ontwikkelen, op de kieming van sporen. W. Brown beeft onder-

zoekingen omtrent dit onderwerp gepubliceerd in Ann. Bot,

London, XXXVI (1922) No. 143, biz. 285—300. Aaneen uittreksel

in „Exp. Station Record" ontleen ikbet volgende. Brown merkte

bij gelegenbeid van andere onderzoekingen op, dat de sporen

van Botrytis cinerea beter en sneller ontkiemen, wanneer rozebla-

deren (kroonbladeren van rozen) aanwezig waren in dezelfde

Petri-schaal, waarin de waterdroppels zich bevonden, in welke

de sporen waren uitgezaaid, dan wanneer daar geen rozebladeren

aanwezig waren. Wel te verstaan : de rozebladeren bevonden zich

wel in de Petri-schaal, waarin de kiemproef met de sporen werd
genomen, maar bleven geheel buiten contact met de water-

droppels, in welke deze sporen zich bevonden. Hier kon derhalve

alleen sprake zijn van de inwerking vsbn de vluchtige stoffen,

die zich uit de rozebladeren ontwikkelden. Later werden proeven

genomen met reuk verspreidende deelen van andere planten, en

daarbij bleek eveneens dat in 't algemeen vluchtige stoffen, die

zich uit plantendeelen ontwikkelen, invloed uitoefenen op de

kieming van sporen van draadzwammen ; niet altijd was dit een

gunstige invloed : sommige vluchtige stoffen, die zich uit planten-

deelen ontwikkelden, oefenden een ongunstigen invloed uit.

De ontkieming van sporen van Botrytis cinerea bleek te worden
begunstigd en bespoedigd door de inwerking van vluchtige

stoffen, welke zich ontwikkelden uit rozebladeren, bladeren en

vruchten van den appelboom, bladeren van Ruta en van Euca-

lyptus. Omgekeerd werd de kieming van sporen van dezelfde

zwam tegengewerkt of soms zelfs geheel verhinderd door vluchtige

stoffen, welke zich ontwikkelden uit aardappelen (knollen)
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en uit bladeren en schubben van de bollen van uien. Sommige
scheikundige substanties, zooals aethylacetaat, bleken eveneens

in sterke mate op de ontkieming van Botrytis-s^^oren te influen-

ceeren. Het bleek aan Brown dat de sporen van een aantal

andere zwammen, onder welke verschillende, die als planten-

parasieten kunnen optreden, zich op gelijke wijze gedragen als

die van Botrytiscinerea. Bij het nemen van de bier vermelde proe-

ven werden de reukverspreidende plantenorganen in groote

Petri-schalen gelegd naast objectglaasjes, waarop droppels

water of andere vloeistof lagen, in welke zich de sporen bevonden.

De invloed van de bovenbedoelde vluchtige stoffen op de

kieming van de sporen was alleen dan te constateeren, wanneer
deze sporen zich bevonden in een toestand, waarin zij

zeer weinig voedende stoffen konden opnemen, inzonderheid

wanneer zij in zuiver water lagen. —

71. Bestrijding van de aantasting van salade door Sclerotinia

libertiana door middel van formaldehyde. W. S. Krout heeft

in het Amerikaansche tijdschrift ,,Journal for Agricultural

Research" XXIII (1923) No. 8, biz. 645—654, proeven gepubli-

ceerd omtrent de bestrijding van de aantasting van salade door

de genoemde zwam. Vroeger heeft hij proeven genomen, waaruit

gebleken is, dat men deze aantasting kan voorkomen door

grondontsmetting door middel van stoom. Nu bleek het hem,
dat deze kan worden vervangen door een behandeling van den

grond met formaldehyde. Zoowel het mycelium als de sklerotiep

kunnen in den grond overblijven, wanneer daarin vroeger planten

hebben gestaan, die aan de Sclerotinia-ziekte leden, en de be-

doeling was dus, de zwam in deze beide toestanden in den grond

te dooden. Er werden alleen proeven genomen met grond-

ontsmetting in het laboratorium alsmede in bakken en kassen.

Natuurlijk kan men de eene of de andere wijze van bodemont-

smetting het best toepassen in bakken en kassen, terwijl bij

de teelt van salade op open grond aan zoodanige bodem-ont-

smetting ook minder behoefte zal bestaan, omdat daar eene

dikwijls herhaalde teelt van salade op den zelfden bodem zelden

zal voorkomen, terwijl zij bij de teelt onder glas vaak moeilijk

kan worden vermeden. Formaldehyde bleek beter in te

werken op sklerotien, die niet waren uitgedroogd, dan op zulke

die geheel hard en droog waren. Daarom wil Krout, alvorens

de formaldehydebehandeling van den grond te doen plaats-

grijpen, den grond van de te ontsmetten bakken en kassen 5 tot

10 dagen lang nat houden en onmiddellijk daarna de formalde-

hydebehandeling toepassen.
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Als resultaat van zijne vierjarige proefnemingen meldt Krout
dat eene oj)lossing van 1 deel formaldehyde op 100 deelen water
een goed middel is cm den grond van kassen en bakken met
het oog op Sclerotinia libertiana te ontsmetten. —

72. Gomziekte bij de aardnoot {Arachis hypogaea). B, T. Palm
(Departement van Landbouw, Nijverbeid en Handel in Neerl.

Oost-Indie. ,,Meded. v.h. Instituut voor Plantenziekten", No. 52

1922, biz. 41) deelt mee, dat de gummose van de aardnoot is

eene bacterieziekte, die bet eerst in Neerl. Indie werd gecon-

stateerd door van Breda de Haan in 1905. Nu komt deze

ziekte in verscheiden streken van Neerl. Oost-Indie voor; zij

doet er veel kwaad : soms bereikt bet daardoor veroorzaakte

verlies 25 %. Het ziekteverwekkend organisme blijkt altijd zicb

te bebben verbreid tot buiten de plekken, waar de ziektever-

scbijnselen zicb vertoonen. Palm maakte kulturen van de bacterie

en bevond dat alle tabaks- en tomatenplanten, die bij ermee
infecteerde, door de ziekte werden aangetast. Ook een aantal

onkruiden bleek aan deze ziekte onderbevig te zijn. Als middelen

ter voorkoming of ter beteugeling raadt Palm aan : planten

gedurende den drogen moesson; geen twee jaren acbtereen

aardnoten op denzelfden bodem; vermijden, zaad te gebruiken,

waarvan men niet weet dat bet gezond is ; uitroeien van aange-

taste planten. —

73. Bestrijding van de krulziekte van perzik in het Rhonedal.

In „Exp. Station Record", deel 50, no. 5 (1924), biz. 451, komt een

uibtreksel voor van een artikel over dit onderwerp van C.

Chabrolin, in „Prog. Agr. et Vitic. (Ed. I'Est-Centre), 44

(1923) No. 29, pag. 86, 87). De krulziekte van den perzikboom
kan afdoend worden tegengegaan door de aanwending van eene

zeer alkalische Bordeauxsche pap in 't laatst van November, even-

eers door neutraal koperacetaat of door zwavelkalk (Californische

pap?), aangewend in denzelfden tijd. Behandeling met dezelfde

stoffen na 1 Maart heeft slecbts soms een goede werking.

Behandeling in 't begin van den winter (November of Decem-
ber) doen ook veel goed voor de bestrijding van Clasterosporiuin

carpophilum (oorzaak van hagelschotziekte, waterkanker, aan-

tasting der vruchten en gomziekte). —

J. RiTZEMA Bos.
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DILOPHOSPORA-ZIEKTE VAN GRANEN.

INLEIDING.

Bovengenoemde ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel,
genaamd Dilo'phospora alopecuri (Fr.) Fr. Deze ziekte werd meer
dan een eeiiw geleden voor liet eerst geconstateerd (6). Sinds

dien tijd is zij herhaaldelijk aangetroffen op versehillende granen
en grassen en veroorzaakte dikwijls groote onriist onder de land-

bouwers. De meeste van de talrijke korte aanteekeningen en
mcdedeelingen over dit onderwerp beschrijven alleen de schimmel,
terwijl enkele ook korte en onvolledige beschrij vingen bevatten

van de ziekte zelf. Er is evenwel nooit een studie gemaakt van
de schimmel, haar physiologie en ziekteverwekkend vermogen.
Ook is er nooit een onderzoek ingesteld naar de ziekte, de manier
waarop die zich openbaart on de omstandigheden, waaronder
zij voorkomt.
De schrijver vond deze ziekte liet eerst gedurende den zomer

van 1923 in de biiurt van Epen in Ziiid-Limburg, op een veld

waarop een mengsel van tarwe, spelt en rogge gezaaid was. De
naburige velden bleken na een zorgvuldig onderzoek, volkomen
vrij te zijn van de ziekte. Dezen zomer trad de ziekte veel heviger

op en had zich nitgebreid over de meeste velden van dezelfde

boerderij, en werd zelfs op drie andere velden gevonden, die ver

daar van daan tot een andere boerderij behoorden.

Een eigenaardigheid van deze ziekte is, dat zij alleen voor-

komt op planten, die tegelij kertij d zijn aangetast door de aaltjes-

ziekte van de granen, veroorzaakt door Tylenchus trifici (Stein-

buch) Bastian i). Het was ook al door vroegcre onderzoekers

1) Met aaltjes -ziekte wordt hicr bedoeld de ziekte, wfiarbij de aaltjes

gallen vormen in de aren van de planten, en niet de stengel-aaltjes-

ziekte van granen, die veroorzaakt wordt door Tylenchus devaslatrix Kiihn.
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opgemerkt, dat de twee ziekten dikwijls op dezelfde plant voor-

kwamen, inaar zij beschouwden dat als toevallig. Later zullen

we zien, dat er een zeer nauw en interessant verband bestaat

tusschen de twee parasieten, zooals nog nooit is opgemerkt in

de plantenziektenkunde

.

GEOGRAPHISCHE VERSPREIDING VAN DE ZIEKTE.

Ofschoon de ziekte niet algemeen bekend is, is zij toch vrij

algemeen verspreid. Op het oogenblik komt zij in Holland alleen

voor op tarwe, spelt en rogge op twee bedrijven in de omgeving

van Epen. Meer dan twintig jaar geleden constateerde Professor

RiTZEMA Bos dezelfde ziekte op Alojjecurus agrestis, afkomstig

uit de buurt van Zevenaa-r (15). Behalve in Holland is zij in

den loop der tijden aangetroffen op talrijke grassen en granen

in Frankrijk, Duitscliland, Engeland, Noorwegen, Denemarken,
Zwitserland en Servie. Ook in de staat Wisconsin in de Vereenig-

de Staten van Amerika werd zij gevonden. (2)

VOEDSTERPLANTEN.

Van een groot aantal planten is bekend, dat zij door deze

ziekte worden aangetast, maar die beliooren alien tot de faniilie

van de grassen, de Gramineae. Er is evenwel nog niet proefonder-

vindelijk bewezen of de Dilophospora, die parasiteert op die

verseliillende grassen en granen, in al die gevallen behoort tot

Dilojyhospora alopecuri (Fr.) Fr. (de eenige soort vanditgeslacht,

die tot nog toe beschreven is). Derhalve draagt de lijst van voed-

sterplanten, die hier volgt, slechts een voorloopig karakter. In de-

ze lijst zijn bovendien aangegevendenamenvandeonderzoekers,
die de aaltjesziekte oj) dezelfde planten gevonden hebben, omdat
het feit, dat dezelfde j)lanten ook worden aangetast door de

aaltjes-ziekte eveneens bewijst, dat er, een zeker verband moet
bestaan tusschen de twee ziekten, zooals wij spoedig zullen zien.
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tooit van de planten, die slechts licht of gedeeltelijk aangetast

zijn door de aaltjes. Vorige onderzoekers hebben een achteruit-

gang in de opbrengst door Tyhnchus tritici geconstateerd van
ruim 50 %. Onder gunstige omstandigheden kan dus een com-
binatie van de beide ziekten leiden tot een totale vernieling van
de oogst. In Baden werd gedurende het jaar 1921 30 % van de

verbouwde granen door Dilophospora aangetast (16).

BESCHRIJVING VAN DE ZIEKTE.

Daar nit de onderzoekingen van den schrijver is gebleken,

dat de ziekte alleen optreden kan op planten, die tegelij kertij

d

ook zijn aangetast door de aaltjesziekte, kan de kennis van de

syniptomen van de laatste ons op weg helpen om vast te stellen,

welke sj'mptomen aan do Dilophospora-ziekte zijn toe te

schrijven.

De aaltjesziekte is gewoonlijk waar te nemen aan haar uit-

werking op de aren van de planten, ofschoon symptomen van
de ziekte kunnen optreden op alle deelen van de plant boven
den grond. Als het niet to koud is, vertoonen de jonge planten

onder normale omstandigheden de eerste symptomen als zij nog

slechts drie of vier bladeren gevormd hebben. De aangetaste

planten worden sterk gekronkeld, de bovenste bladeren worden
opgerold en misvormd, ze worden korter en breeder, evenals

de bladscheeden, terwijl hun basis zeer dik en gezwollen is. Der-

gelijke planten blijven niet rechtop staan, tenminste in het begin

zijn ze gewoonlijk naar beneden cmgebogen of licht gekromd,

soms ook sterven ze reeds vroeg af, maar gewoonlijk herstellen

ze zich weer van de eerste uitwerking van de ziekte en vormen
aren, die sterk in de groei belemmerd zijn en gewoonlijk aaltjes-

gallen bevatten. Znike aren worden gewoonlijk later rijp dan

de gezonde. Bij tarwe gaan de kafjes van de aangetaste planten

verder open dan die van de gezonde, zoodat men de donker-

bruine gallen gedeeltelijk kan zien. Bij spelt en rogge is het

omgekeerde het geval, de kafjes blijven plat tegen de aaras ge-

drukt en bevatten slechts zeer kleine gallen, terwijl de kafjes,

die normale korrels bevatten, wijder open staan. Bovendien

merkte de schrijver bij aangetaste rogge en speltplanten op,

dat de stengelleden tusschen de knoopen eigenaardig omgebogen
waren en bijna halve cirkels vormden.

De eerste symptomen van de Diiophospora-ziekte op de reeds

duidelijk door de aaltjes-ziekte aangetaste planten, bestaan uit
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lichtgekleiirde, ronde of langwerpige vlekjes op de bovenstc
bladeren. Deze vlekjes ziet men reeds onmiddellijk nadat de
bladeren uit de bladscheeden tevoorscliijn komen en zelfs al

voor dien tijd. Hot eerste en het tweede blad worden evenals de
basis van de planten, nooit door de schimmel aangetast (PL II),

De bovengeno3mde vlekjes doen in het begin denken aan een
zeer lichte insectenbeschadiging, maar zij nemen al spoedig
aanzienlijke afmetingen aan en worden langzamerliand zwart
gekleurd door de talrijke pycniden — de vruchtlieliamen van
de schimmel, die op de vlekjes verschijnen. (PI. II), De
vorm van de inmiddels veel grooter geworden j)lekkcn is

zeer verschillend; dikwijls hebben zij een onregelmatig ovale en
elliptische gedaante, maar nemen soms ook de vorm aan van
korte streepjes of lijntjes. Aanvankelijk zijn de aangetaste

bladeren friscli groen, maar spoedig beginnen ze te verbleeken,

worden geel en sterven ten slotte geheel af. Tegelijkertijd of

spoedig daarna vertoonen de bladscheeden ook symptomen van
de ziekte. De aantasting van de bladscheeden, voordat deze

haar voile ontwikkeling bereikt en aren gevormd hebben, leidt

meestal tot een totale vernietiging van de aren.

Terwijl de schimmel op de bladeren beperkt blijft tot de aan-

getaste vlekjes, vormt zij echter op de bladscheeden, tenminste

aanvankelijk, geen of weinig pycniden, maar zij breidt zich

snel uit in de holte van de bladscheeden en de daarin ingesloten

jonge blaadjes, zoodat het groeipunt van de plant vast ingesloten

wordt in een compacte schimmelmassa. Daardoor wordt het

groeipunt van de plant verhinderd, zich naar boven te verplaat-

sen. Het resultaat daarvan is, dat de groeiende top in de holte van
de bladscheede begint op de krullen, onder den invloed van zijn

eigen druk, tot een knotsvormige struktuur (PL II). Intusschen

breidt de schimmel zich steeds verder naar beneden uit tot het

groeipunt zelf door de schimmel wordt doorwoekerd en vernield,

wat weer de dood van de plant zelve tengevolge heeft. Dit

is het lot van het grootste gedeelte der aangetaste planten.

De later aangetaste planten, die reeds een zekere groo^^te hebben
bereikt, worden door de ziekte op dezelfde wijze misvormd en

gedood. In andere gevallen, waar de ziekte-symptomen ver-

schijnen kort voor de aarvorming, blijven soms de toppcn van
de aangetaste aren van de overigens normale plant, gehecht aan

de bovenste bladscheede, waaraan zij vastgeplakt zitten door

middel van het schimmelweefsel (PL III). De planten, die het eerst

bij een oppervlakkige beschouwing van de aangetaste velden

in 't oog vallen, zijn de overigens volkomen normale planten,

waarvan de aren zich uit de scheede hebben losgemaakt, terwijl
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zij gelieel of gedeeltelijk misvornid en vernield zijn door de

schimmel(Pl. IV). Die misvormde gedeelten zijntotaalovergroeid

door de schimniel, die eerst wit is, maar langzamerhand zwart

van kleur wordt.

De ondergrondsche gedeelten van de basis van alle aangetaste

planten zijn absoluut vrij van eenige pathologische verandering

en gelijken in ieder opzicht op die van gezonde planten. Na het

afsterven van de bovengrondsche deelen van de aangetaste

j)lanten worden aan den voet nieiiwe scheuten gevormd, die

in den regel vrij van de ziekte blijven.

BBSCHRIJVING VAN HET ZIEKTBVEROORZAKENDE ORGANISME.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, waarvan
de juiste naam is Dilophospora alopecuri (Fr.) Fr. en die behoort

tot de familie der Sphaerioidaceaen.

De schimmel vormt talrijke kleine pycniden op al de gein-

fecteerde plantendeelen. Deze pj^cniden ontstaaii in rijen tusschen

de bladnerven, gewoonlijk alleenstaand, soms ook bij twee of

drie tegelijk. Zij zijn kogelrond of een weinig afgeplat. Zij heb-

ben een donkerbruinen parenchymatischen wand, zijn zeer

verschillend van grootte 120— 300/^, gemiddeld 200 ju in door-

snede, geheel gezonken in het weefsel van het blad of de blad

scheede; alleen de kleine, pupilvormige opening ervan komt
aan de oppervlakte van het epidermis. De mondopening heeft

een wijdte van 18 a 20 /n.

De sporen zijn cylindrisch, aan de uiteinden licht toegespitst,

uitloopend in eenige haar of borstelvormige aanhangsels, wier

aantal wisselt van drie tot zes of meer, soms enkelvoudig, soms
vertakt. De sporen zijn, voor het kiemen, gewoonlijk niet duide-

lijk gesepteerd. Zonder de aanhangsels zijn de sporen 8,5 a 15

bij 1,6 a 2,5 ju van afmeting, gemiddeld 12 bij 2,2 ju. De aan-

hangsels zijn 5 k 1 fi lang, zelden 10 /u qn aan de basis ongeveer

0.5 lu dik (PI. V. fig. 1).

LEVENSWIJZE VAN HET ZIEKTEVEROORZAKENDE ORGANISME EN
ZIJN VERHOUDING TOT DE AALTJESZIEKTE.

Alle planten, die de schrijver door de Dilophosporaziekte

vond aangetast, bleken ook aaltjesziek te zijn. Verschillende

vroegere onderzoekers hadden hetzelfde ook reeds opgemerkt,
maar zij hadden nooit vermoed, dat er eenig verband kon be-

staan tusschen de twee parasieten.

Enkelen dachten, dat dit louter een toeval was (8), terwijl
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anderen van meening waren, dat de Dilophospora-ziekte waar-
scliijnlijk alleen planten kon aantasten, die reeds verzwakt
waren door de aaltjesziekte (17).

Ten einde de manier, waarop deze twee organismen elkaar

beinvloeden behoorlijk te kunnen begrijpen, is het wenschelijk

ons in het kort de levonsgescliiedenis van Tylenchus tritici voor

den geest te roeiDen, voordat wij de verhouding tussclien de
beide parasieten bespreken.

Zooals wel bekend zal zijn, is dit aaltje een zeer lioog ge-

specialiseerde parasiet, die de vatbare voedsterplanten ook
aantast in de afwezigheid van Dilophospora.

Zooals men weet, vormen de aaltjes talrijke gallen in de aren

en soms ook in de bladeren van de aangetaste planten. Deze
gallen, die ieder 10 a 15 duizend levende aaltjeslarven bevatten,

vallen gednrende het oogsten op den grond, of worden met het

zaad in den bodem gebracht. Soms ook vinden ze hun weg naar
andere velden door middel van mest, stroo, dieren enz, Zijn ze

eenmaal in den vochtigen bodem dan begint de wand van de

gallen te verrotten of wordt op de een of andere manier beschadigd,

zoodat de inhoud naar buiten komt. Hoewel de aaltjes in de

droge gallen onbeweeglijk zitten en geen teeken van leven geven,

beginnen ze te bewegen en de gallen te verlaten, zoodra deze

vochtig woiden. Als de aaltjes eenmaal vrij gekomen zijn, be-

wegen ze zich naar de dichtstbijzijnde voedsterf)]anten en krui-

pen in de holte tussclien de buitenste en binnenste deelen van
de bladscheede van de jonge planten. Van hieruit naderen ze

steeds meer het centrum van de plant, bewegen zich aldoor

tusschen de bladeren door, totdat zij het groeipunt van de plant

bereiken. Hier blijven zij tijdelijk in grooten getale als ectopara-

sieten. Terwijl de plant groeit, worden de aaltjes geleidelijk mee
naar boven geduwd. Zoodra de aren aangelegd worden en lang

voordat ze uit de bladscheeden te voorschijn komen, dringcn de

aaltjes in de pas gevormde vruchtbeginsels. Het verwonden en

j)rikkelen van de cellen van de voedsterplant geven aanleiding

tot het vormen van de gallen, die vrij groot zijn en gemakkelijk

te onderscheiden tegen den tijd dat de aren uit de laatste blad-

scheede te voorschijn komen. Gewoonlijkbevindenzichiniedere

pasgevormde gal een klein aantal aaltjes, die hier hun voile

ontwikkeling bereiken, en geslachtelijk rijp worden, enkele

mannelijk, andere vrouwelijk. Hier paren ze en leggen een groot

aantal eieren. Uit deze eieren komen spoedig de jonge larven voort,

die na een korte groeiperiode, met het uitrijpen van de planten

en opdrogen van de gallen onbeweeglijk worden en zoo hun
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levensloop voltooien. In deze toestatid kunnen de aaltjes in

de droge gallen langer dan 25 jaren in leven blijven.

De eerste symptomen van de Dilophosporaziekte verschijnen

op het bovenste blad, even voor of juist op het moment, dat dit

uit de scheede van het voorlaatste blad te voorschijn komt. Men
vindt dan liclite, groene, zilverglanzende vlekjes op dat blad.

Het eerste, tweede en soms ook het derde blad worden, onder

normale omstandigheden, in den regel niet door de schimmel
aangetast en blijven, evenals de basis en de oiidergrondsche

deelen van de plant ten eenen male vrij van de ziekte.

Bovengenoemde feiten stellen de natuur van deze ziekte in

een interessant licht. Dat zij het eerst verschijnt op het bovenste

blad, kort na of zelfs voor dat dit te voorschijn gekomen is uit

de scheede van het voorgaande blad, en dat de onderste bladeren

en de basis vrij van de ziekte bleven, toont ten duidelijkste aan,

dat de aantasting zich oorspronkelijk verspreidt van uit het

groeipunt. Maar hoe bereikt nu het infectiemateriaal het groei-

punt van de plant, zonder de buitenste deelen aan be tasten ?

De talrijke infectieproeven die met Diloj^hospora alopecuri

alleen werden gedaan, gaven absoluut negatieve resultaten,

ondanks het feit, dat de infectieproeven gedaan werden met
tarwe, spelt en rogge van verschillende leeftijden, en van dezelfde

varieteiten, waarop de ziekte in de natuur werd geconstateerd.

Bodem, zaad- en wondinfecties bij verschillende temperaturen

en vochtigheidstoestanden van den grond en de lucht, werden
ook genomeiu, altijd met hetzelfde negatieve resultaat. Dit

sluit de mogelijkheid uit, dat wij hier te doen hebben met een

schimmel, die de planten aantast op de manier van de brand-

soorten of dat deze schimmel zich gedraagt als een van de gewone
plantenparasitische schimmels.

Infectieproeven met tarwe, spelt en rogge van verschillende

varieteiten, leverden in alle gevallen positieve en overvloedige

Dilophospora-infecties op, als de planten tegelijkertijd geinfec

teerd werden met Dilophospoi'a alopecuri en met Tylenchus

tritici, zelfs als daarvoor betrekkelijk groote planten werden
gebruikt. Afgezien van de vraag, of de aaltjes de planten al of

niet vatbaar maken voor de Dilophospora-ziekte, was dit een

bewijs, dat zij in ieder geval de schimmel op de een of andere

manier helpen om het groeipunt van de planten te bereiken.

Uit de levensgeschiedenis van de aaltjes weten wij, dat deze

kronkelend tusschen de bladscheeden van de jongereen oudere

planten hun weg vinden naar het groeipunt. Dus komt men van
zelf tot de veronderstelling, dat de aaltjes d3 sporen van Dilophos-
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pora meenemen naar liet groeipimt, van waaruit zij vervolgens

de jonge bladeren aantasten, ofschoon de wijze, waarop dat in

z'n werk gaat, nog een kwestie is, die beantwoord moet worden.
Om dit vast te stellen, werden verschillende proeven genomen.
Voor een daarvan was het noodig een watersiispensie van Dilo-

phospora-sporen te vermengen met een watersuspensie van
aaltjes. Onmiddellijk na de vermenging verscheen er een zwaar,
katoenachtig neerslag in het bekerglas, terwijlde vloeistof boven
het neerslag helder werd. Bij microscopisch onderzoek bleek

het neerslag te bestaan uit talrijke aaltjes, die beladen waren
met Dilophospora-sporen. Deze hadden zich aan de aaltjes

vastgehecht door middel van hun borstels, zooals zadenvan
sommige planten zich vasthechten aan onze kleeren, of aan de
vacht van dieren. De sporen houden zich zoo stevig vast aan
de aaltjes, dat deze er zich niet gemakkelijk van knnnen bevrijden

en zelfs als zij daar soms in slagen, vangen zij de verloren sporen

bij hun volgende bewegingen weer op. Bovengenoemd feit

versterkte het vermoeden, dat de aaltjes den Dilophospora-

sporen als vervoermiddel dienen. Het feit, dat de Dilophospora-

sporen in staat zij i zich aan de aaltjes vast te hechten, is echter

nog geen bewijs, dat de aaltjes werkelijk de sporen naar het

groeipnnt van de plant brengen. Verdere microscopische waar-

nemingen toonden aan, dat er zich in de meeste gevallen tallooze

aaltjes bevonden op de groeipunten, de miniatuur blaadjes en

de jonge aar van de aangetaste planten. Bij nader onderzoek
bleken de aaltjes in de meeste gevallen een aantal Dilophospora-

sporen te drageii. Deze sporen waren niet meer de sporen uit

de vruchtlichaampjes, die oorspronkelijk met de aaltjes voor de

infectie gebruikt waren, maar de secundaire sporen van de

schimmel, zooals ze ook aangetroffen worden in jonge kunst-

matige culturen van de schimmel. Dit was waar te nemen ook
voor het verschijnen der ziekte. Met de uitbreiding van de

schimmelziekte sterven de aaltjes, of verlaten zij de plant, voor-

al indien de schimmelaantasting zeer ernstig is.

Bij al deze proeven waren de noodige voorzorgsmaatregelen

genomen, om uitwendige besmetting van het groeipnnt te voor-

komen, bij het openmaken en de verdere behandeling daarvan.

Het vinden van de sporendragende aaltjes op het groeipnnt van
jonge Dilophospora-zieke planten, bevestigde de verondcrstelling,

dat de schimmelsporen het groeipnnt van de planten bereiken

door middel van de aaltjes. Maar is dit voldoende voor de blijven-

de vestiging en ontwikkeling van de schimmel op de zoo geinfec-

teerde planten?

Als de aaltjes niets meer doen dan alleen de schimmel-
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sporen deponeeren op het teere, sappige groeipunt, dan zoii het

mogelijk zijn, planten te infecteeren met Dilopliospora, door

de sporen mechanisch op het groeipunt te brengen. Ongeveer
vijftig tarwe- en roggeplanten werden in versehillende stadia

van ontwikkeling geinfecteerd met Dilophospora, door op de

planten een lichte insnijding te maken, juist op of boven het

groeipunt, en een groot aantal sporen te brengen in de centrale

holte. De ontstane wonden werden weer gesloten en dichtgebon-

den. Weer andere planten werden geinfecteerd door in deze

holte een sporensuspensie te spuiten, terwijl nog weer andere

telkens opnieuw geinfecteerd werden op de bovengenoemde
manieren, iedere week vanaf de vorming van het derde blad,

totdafc de aren te voorschijn kwamen. In geen diei gevallen werden
de planten ziek.

Moet hieruit de gevolgtrekking worden gemaakt, dat Dilophos-

pora-sporen de planten niet zelfstandig kunnen infecteeren,

zelfs wanneer zij aanwezig zijn op het groeipunt van de planten?

Een absoluut positief antwoord op deze vraag kan op het oogen-

blik niet worden gegeven, Het feit echter, dat de Dilophospora-

zieke planten zich geheel van de ziekte kunnen herstellen, voor-

zoover ze niet reeds totaal vernield zijn, en volkomen gezonde

en normale bladeren kunnen vormen boven de zieke, nadat de

aaltjes zijn afgestorven, de plant verlaten of wel gallen gevormd
hebben, duidter op, datereenzeernauwverbandbestaattusschen
de twee parasieten.

Uit de levensgeschiedenis van de aaltjes weten wij, dat zij

voortdurend omhoog geduwd worden door het groeipunt van
de plant.Maar uit de morphologische ontwikkeling van de granen

weten we. dat hetgeen enkele dagen, of zelfs uren geleclen een

groeipunt was, nu een blad is geworden. Indien de aaltjes zich

door de groeiende bladeren zouden laten opduwen, zouden ze

spoedig buiten de plant komen. Dit gebeurt echter niet, omdat
de aaltjes voortdurend de nieuw gevormde blaadjes verlaten en

zich naar beneden, naar het groeipunt bewegen, daarbij de Dilo-

phospora-sporen meenemende. Als de aaltjes dood gaan of de

planten verlaten, zooals boven werd uiteengezet, spreekt het

vanzelf dat de Dilophospora-sporen, die zich gisteren misschien

juist op het groeipunt bevonden, omhoog worden geschoven

door de zich vormende blaadjes. Zoodoende wordt het groei-

punt van de plant en de geheele centraalholte bevrijd van de

schimmelsporen. Dientengevolge zijn de bladeren, die gevormc^

woiden, nadat de aaltjes de planten hebben verlaten, geheel

vrij van de Dilophospora-aantasting. Het laatste feit kan ook

verklaard worden als volgt: de aaltjes brengen niet alleen de
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sporen naar de centraalholte van de plant en vervolgens terug

naar liet groeipiiiit, vanuit de zich ontwikkelende blaadjes, maar
het ziiigen van de aaltjes en liet op andere wijze beschadigen

van de in aanleg zijnde blaadjes, maakt het de schimmel ge-

makkelijk in de cellen en weefsels van de jonge blaadjes binnen

te dringen, evenals later in de jonge aar. De groote beteekenis

der aaltjes schijnt nog verder te worden belicht door het feit,

dat, althans tot dusver, alle wond-infecties met Dilophospora
negatieve resultaten hebben gegeven. Dat bij deze infecties

het materiaal werkelijk op het groeipunt gebracht was, werd
bewezen door de misvorming van een groot aantal aren van zulke

planten tegen den tijd, dat ze nit de bladscheeden te voorschijn

kwamen. Sommige droegen zelfs nog het infectie-materiaal

(deelen van pycniden en talrijke sporen) dat op hen gebracht
was, toen ze nog erg klein en diep in de scheeden verborgen waren.
Maar geen enkele van deze misvormde en mechanisch beschadig-

de aren toonde eenig ziektesymptoom, ze waren volkomen vrij

van de schimmelaantasting.

Zooals reeds bekend is, gaan de aaltjes sonis dood of verlaten

de zwakke, zieke of verwelkte j)lanten. Hetzelfde gebeurt als

de planten zeer ernstig door Dilophospora zijn aangetast. Zoo-
dra zij de planten hebben verlaten, herstellen deze zich, althans

wanneer de groeipunten nog niet vernield zijn, zij vormen nieuwe
bladeren en zelfs nieuwe uitloopers. Als de oorspronkelijke halmen
zijn afgestorven ontstaan ook nieuwe uitloopers, die geheel vrij

van ziekte blijven en zelfs normale aren kunnen vormen. Het-
zelfde resultaat wordt verkregen, als de aaltjes zich inboren in

de jonge aren en gallen vormen. Ofschoon door het inboren van
de aaltjes in de bloemdeelen van de jonge aren, het infectie-

gevaar voor de bovenste bladeren verminderd wordt, moet dit

toch de oorspronkelijke oorzaak zijn voor de vestiging van de
schimmel in de aren.

Als de Dilophosporazieke planten het ooit tot aarvorming
brengen, komen de aren sterk aangetast uit de bovenste blad-

scheden te voorschijn. Die welke ziekte-vrij uit de bladscheeden

te voorschijn komen blijven ook gezond.

Zooals reeds is vermeld, worden de aangetaste aren niet geheel

vernield door de schimmel. In de oogenschijnlijk gezonde deelen

van de aren worden aaltjes-gallen gevormd en zelfs wel normale
korrels. De in de gedeeltelijk aangetaste aren gevormde gallen

zijn voor de voortplanting der ziekte van beteekenis, want zij

kunnen geinfecteerd zijn door de schimmel of zelfs geheel er

door overgroeid. Deze gallen w^orden dus niet alleen de over-

brengers van do aaltjes, maar ook van Dilophospora. Als deze
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gallen in de akkers komen, die reeds beplant zijn of nog beplant

zullen worden met granen, geven ze weer aanleiding tot het

ontstaan van de beide ziekten en voltooien daarmee de kring-

loop van de parasieten.

Bovengenoemd feit verklaart, waarom bij de infectieproeven

van den schrijver steeds beide ziekten tegelijk optreden, zelfs in

gevallen, waar niet met Dilophospora werd geinfecteerd, maar
met aaltjes, die afkomstig waren van een veld dat door

aaltjes en Dilophospora beide was aangetast. Eerst maakte
dit denindruk, alsof de grond reeds besmet was door Dilophos-

pora, maar toen de proeven herhaald werden op gesteriliseerde

aarde, werd hetzelfde resultaat verkregen. Verder werden in-

fectieproeven gedaan, waarbij uitsluitend gesteriliseerde grond
werd gebriiikt, en alleen aaltjes werden genomen iiit groote,

uiterlijk geheel gave, zwarte en glimmende gallen, die niet door

schimmels overgroeid waren. Het percentage Dilophospora-zieke

planten, dat toen verkregen werd, was veel kleiner dan bij de

planten, waarbij aaltjes van gewone gallen gebruikt waren.

Deze proeven toonen aan, dat in ieder geval een gedeelte van
de gallen met Dilophospora zijn besmet en dat dit voldoende is

voor de verdere ontwikkcling van de Dilophosx^ora-ziekte.

In de natuur is het echter voor het tegelijkerfcijd optreden van
de beide ziekten op dezelfde planten, niet noodzakelijk. dat de

aaltejsgallen geinfecteerd worden door de schimmel.

Bij vochtig weer worden de sporen als een draad of eenstroom
uit de rijp" pj^cniden gestooten. Deze sporen kiemen en vormen
weer seciindaire sporen (PI. V, fig. 2), waardoor de sporenlaag

steeds dikker wordt. Als de aaltjes de gallen verlaten hebben
en rondkruipen over de stoppels van het veld, spreekt het van-

zelf, dat ze soms in aanraking komen met zulk een sporenlaag

en op hun weg naar de planten er enkele van meenemen. Het
voorkomen van aaltjes en deelen van Dilophospora-zieke planten

moot onder natuurlijke omstandigheden voldoende zijn om het

optreden van de Dilophosporaziekte tot stand te doen komen.
Voor het ontwikkelen van deze ziekte is een zeer lichte be-

smetting van de aaltjes met sporen niet alleen voldoende, maar
zelfs een vereischte. Infectieproeven met aaltjessuspensies,

waaraan een zware sporensuspensie was toegevoegd, leverden

in de meeste gevallen absoluut ziekte-vrije planten op, d.w.z.

geen van beide ziekten ontwikkelde zich op de geinfecteerde

planten. Goede resultaten werden alleen verkregen bij infectie

met aaltjessuspensies, waaraan een zeer lichte sporensuspen-

sie was toegevoegd. De ernstigste infecties werden verkregen,

als men in 't geheel geen Dilophospora-sporen toevoegde aan
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de aaltjessuspensie. De aaltjes toch waren, zooals reeds werd ver-

meld, afkomstig van galleii, die klaarblijkelijk met Dilophospora
besmet waren. 100 % van alle geinfecteerde planten ontwikkel-

den in zulke gevallen symptomen van beide ziekten en cen micros-

copisch onderzoek van het groeipunt van die planten toonde de
aanweziglieid aan van talrijke aaltjes, beladin met secundaire

Dilophosporasporen (PI. V, fig. 3). Hieruil is gemakkelijk af te

leiden, dat een zware of zelfs middelmatige besmetting van de
aaltjes metdesporen volstrekt noodlottig is voor de beide ziekten.

Alle gallen, die de schrijver tot zijn beschikking had ^n die hij

verzameld had op velden, waar beide ziekten tegelijkertijd

heerschten, waren klaarblijkelijk geinfecteerd met Dilophospora,

omdat zij in alle gevallen beide ziekten veroorzaakten, als zij als

infectiemateriaal werden aangewend.
Bij een microseopiscli onderzoek was het niet mogelijk met

zekerheid de tegenwoordigheid van Dilophospora te bevestigen

in of op de gallen. Evenmin geliikte het, de schimmel uit de

gallen te kweeken. De groote omvang van de gallen en de vele

duizenden van aaltjes daarin maken het onmogelijk, de geheele

inhoud van de gal onder het microseoop te zien. Door de lang-

zame groei van de schimmel is het eveneens onmogelijk de

aanwezigheid van de schimmel aan te toonen door de galinhoud

te verdunnen en er cultures van aan te leggen op agar. De talrijke

andere schimmels die gewoonlijk op de gallen aanwezig zijn, over-

groeien n.l. de cultures lang voordat de Dilophospora sporen gaan

kiemen.

Alle pogingen,om Dilophosporavrije gallen met levende aaltjes

uit het buitenland te verkrijgen, waren zonder resultaat, zoodat

belangrijke vragen in verband met dit probleem op liun oplossing

moeten wachten, totdat zulk materiaal gevonden is.

BESTRIJDINGSMIDDELEN.

De natuur van deze ziekte wijst in dit geval zelf de weg aan

voor hare bestrijding: de aaltjesziekte te voorkomen, beduidt

eveneens bestrijding van de Dilophosporaziekte, die, zooals

reeds verteld is, alleen voorkomt op aaltjeszieke planten.

Ter bestrijding van de eene zoowel als van de andere van doze

ziekten, zijn verschillcnde chcmicalien aanbevolen, evenals de

heetwaterbehandeling. Deze bcha-ndelingen zijn niet g unakkelijk

toe te passen, terwijl men, wat betreft de Dilophosporaziekte

er geen ondervinding van heeft.

De volgende bestrijdingsmaatregelen werden gebruikt en

kunnen worden aanbevolen voor de bestrijding van de aaltjes-

ziekte.
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Zuh^er zaad.

Zooals algemeen bekend is, is de belangrijkste bron van aaltjes-

en dientengevolge ook van Dilophosporaaantasting, het zaad.

Ter voorkomingvanhet optreden van beide ziekten is 't dus abso-

luut noodzakelijk zaad te gebruiken, dat vrij is van aaltjesgallen

en afkomstig is van velden, waar de ziekten nict aanwezig waren.

Waar dit niet mogelijk is, moet het zaad voor het zaaien vrij-

gemaakt worden van aaltjesgallen. MiiLLER (12) gebruikte een

30 % oplossing van keukenzoiit, of een 37 % oplossing van
kaliumchloride (K CI) om moederkoren af te scheiden. A. G.

Johnson (9) heeft daarvoor met succes een 20 % keukenzout-

oplossing gebruikt. Byars beveelt dezelfde methode en hetzelfde

percentage aan om de aaltjes-gallen uit het tarwezaad te ver-

wijderen. Dit wordt gedaan als volgt : Men maakt eerst een 20 %
keukenzontoplossing (20 K.G. zout in 100 L. water), giet

daarna het zieke zaad geleidelijk in deze oplossing, terwijl men
tegelijkertijd krachtig roert. De gezonde tarwe en roggekorrels

zullen onmiddellijk zinken, terwijl de aaltjesgallen, de lichtere

korrels en allerlei onzuiverheden blijven drijven door hun lager

soortelijk gewicht. De drijvende gallen en andere bijmengsels

worden dan afgeschept en gekookt of verbrand om de aaltjes

te dooden. Als bij verder roeren van de vloeistof geen gallen

meer aan de oppervlakte komen, wordt de oplossing afgetapt

(deze kan meermalen gebruikt worden) en het graan direkt in

water afgespoeld. Het aldus behandelde graan wordt op den

grond of op een zeildoek uitgespreid omtedrogen. Ditdientzoo

spoedig mogelijk te worden gedaan, om te voorkomen, dat het

zaad begint te Idemen. Het afspoelen van het graan met water,

moet ook dadelijk worden gedaan, omdat anders de kiemkracht

van het zaad achteruitgaat. Met het oog hierop is het raadzaam,

om dezelfde verhoudingen te gebruiken van kaliumchloride

inplaats van keukenzout, omdat daardoor het zaad niet beschadigd

wordt, en de oplossing bovendien na de behandeling weer ge-

bruikt kan worden als meststof . Het is den schrijver gebleken,

dat van deze oplossing het soortelijk gewicht voldoende is.

Dat het verwijderen van de gallen uit het zaad de kans op

beide ziekten kan verminderen, werd duidelijk aangetoond in

een van de proeven van den schrijver. Drie veldjes van 20 M^ wer-

den bezaaid met uitgezochte tarwe, rogge en gepelde spelt. Deze

zaadsoorten werden alle drie gezocht uit een gemengd monster

sterk besmet zaad. Deze drie veldjes, waarop dus gallenvrij zaad

was gezaaid, waren volkomen vrij van beide ziekten, terwijl een

vierde velclje, dat beplant was met het oorspronkelijke monster,
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dat iiit tarwe, rogge en spelt bestond, zeer sterk door beide ziekten

was aangetast.

Voorhehoedmiddelen.

Behalve met het zaad kunnen de aaltjes-gallen en de aaltjes

op de velden terecht komen met het stroo of de stalmest of

ze kunnen ook wel worden overgebracht van verontreinigde

velden naar aaltjes-vrije velden of streken door de landboiiw-

werktiiigen of regenwater. Daarom moest verontreinigd graan
of stroo niet gebruikt worden voor veevoeder of mest, of de

mest van daarmee gevoede dieren moest nooit aangewend worden
voor velden, waarop tarwe, rogge of spelt gezaaid ziillen worden.

Het dient te worden voorkomen, dat regenwater stroomen kan
van door aaltjes verontreinigde velden naar aaltjesvrijeplaatsen.

Diep onderploegen van de stoppels dadelijk na den oogst, ver-

mindert de verspreiding van de ziekte over naburige velden.

Daar de lichte aaltjesgallen worden weggeblazen in liet stroo

gedurende de reiniging, is het zeer wenschelijk, het stroo en kaf

na de reiniging nog op dezelfde plaats te verbranden.

Wisselhouw.

Niet alle aaltjes, die in den grond aanwezig zijn, bereiken de

planten. Deze blijven nog eenigen tijd in den grond leven en

hun aantal wordt vermeerderd als bij een volgenden oogst nieuwe

gallen op den grond vallen.

Daarom moesten deze velden, tenminste een jaar lang niet

beplant worden met vatbare gewassen. De ervaring leert, dat

vcrlenging dezer periode tot twee of drie jaar de ziekte volkomen

doet verdwijnen. De larven van Tylenchus Tritici kunnen, in

tegenstelling met de meeste a,altjes, niet lang in leven blijven in

den vochtigen grond, en gaan gewoonlijk binnen een jaar dood.

Instituut voor Phytopathologie,

Laboratorium voor Mycologie

en Aardappelo7iderzoek.

Wageningen, Juli 1924. Dr. D. Atanasoff.
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BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

74. De plakker en de bastaardsatijnvlinder in Amerika. De vol-

gende mededeelingen zijn ontleend aan ,,Farmers' Bulletin"

No. 1335, uitgegeven door het U. S. Department of Agriculture

te Washington, D. C. De titel van dit bulletin luidt ,,Con-
trolling of the Gipsy moth and the Brown tail moth"; de
schrijver is A. F. Burgess, die aan het Bureau voor Entomo-
logie van het Departement van Landbouw der U. S. te Was-
hington belast is met de studie van de beide bovengenoemde
soorten van vlinders en hunne bestrijding, terwijl in de ver-

schillende Staten van New England (de Noord-Oostelijke Staten)

nog verschillende onderzoekers en andere ambtenaren zich

speciaal bezig houden met onderzoekingen naar de verbreiding

en de bestrijding van deze twee soorten van insekten in den

Staat, waarin zij gevestigd zijn. De betrokken ambtenaren
van het Amerikaansche Gouvernement te Washington (,,Federal

Government") bepalen zich in hoofdzaak tot het tegengaan

van de verdere verbreiding van de ,,Gipsy moth" (plakker)

en de ,,Brown Tail moth" (bastaardsatijnvlinder), terwijl in

de verschillende Staten, waar deze insekten verbreid zijn, over

't geheel meer de middelen tot rechtstreeksche bestrijding en

tot het tegengaan van schade worden beproefd.

Beide vlindersoorten leven oorspronkelijk in Midden-Europa

en doen daar wel is waar ook wel nadeel, maar zij behooren daar

toch (vooral de plakker) volstrekt niet tot de allerschadelijkste

insekten; terwijl zij in een groot deel van de Staten van New
England zoo hevig optreden dat er reeds ettelijke jaren lang

en door de Washingtonsche Regeering en door de Regeeringen

der betrokken Staten zeer veel geld aan hunne bestrijding wordt

besteed. —
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De plakJcer werd in 1 869 uit Prankrijk in Medford in Massachu-
setts ingevoerd door een astronoom, die het lumineuse idee had,

dit insekt te kruisen met zijderupsvlinders. Het i? niet duidelijk

of hij daarmee een praktisch doel voor oogen had, n.l. een ras van
zijde leverende rupsen voort te brengen, dat buiten zou kun-

nen leven en zich voeden met de bladeren van verschillende loof-

houtsoorten, inplaats met die van moerbeiboomen. De plakker

zou daarvoor al heel ongeschikt zijn geweest, want de rups van
dezen vlinder maakt om te verpoppen heelemaal geen cocon,

maar spint slechts enkele draden. Ook zijn de plakker en de

zijderupsvlinder wel wat te weinig systematisch aan elkaar ver-

want om te mogen verwachten dat zij vruchtbaar met elkander

zouden paren. Hoe het zij, de Fransche astronoom importeerde

een aantal eihoopen van den plakker in Medford. Weldra ontsnap-

ten er een aantal van de rupsen, welke hij uit de geifmporteerde

eieren had opgekweekt. Eerst schijnen die ontsnapte insekten zich

niet zoo heel sterk te hebben voortgeplant, want aanvankelijk

vond men in de buurt van Medford geen plakkerrupsen. Eerst

in 1 889 had het dier zich zoo sterk vermeerderd, dat vruchtboomen
en ander loofhout in de buurt totaal werden ontbladerd, en de

vlinders overal waren te vinden en zelfs in de huizen kwamen. Het
insekt werd weldra een ware landplaag. Toen werd in Massachu-
setts een proefstation opgericht voor het onderzoek van de ,,Gipsy
moth" en zijne bestrijding. Tien jaar lang werkte deze inrichting

met succes;in 1900 werd zij opgeheven, daar zij minder noodig

geworden scheen; maar in 1905 had het insekt zich weer zeer

sterk vermeerderd en over een grooter gebied verbreid, zoodat

de Staat Massachusetts haar taak weer opnam. In 1906 had de

,,Gipsy moth zich ook verbreid over de Staten New-Hampshire
en Rode Island. Toen ging ook het Departement van Landbouw
te Washington er zich mee bemoeien. Sindsdien werkt de af-

deeling voor Entomologie aan dit Departement samen met het

Staatsproefstation van Massachusetts, en weldra ook met de

proefstations van andere staten, want successievelijk vertoonde

het insekt zich ook op een paar plaatsen in den Staat New York,
dicht bij Cleveland in Ohio, op verschillende plaatsen in New
Jersey en op een enkele plaats in Pennsylvania. Er werden
krasse maatregelen genomen om de insekten uit te roeien en
om de verbreiding daarvan tegen te gaan. Op vele plaatsen,

waar de plakker zich nog niet over zeer groote uitgestrektheden

had verbreid, mocht dit na korteren of langeren tijd gelukken;

in Massachusetts, New Hamsphire, Rhode Island en New Jer-

sey gelukte dit echter nog niet, en men moet ijverig en zorg-

vuldig blijven doorwerken om uitbreiding der plaag in de laatst-
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genoemde Staten en het optreden op nieuwe plaatsen te voor-
komen. Het lijkt a priori niet waarschijnlijk dat al de plakkers,
die in verschillende Staten van Amerika werden aangetroffen, af-

stammelingen zouden zijn van die, welke in 1869 in Massachusetts
door den astronoom daar geimporteerd waren. Daar de ei-

hoopen vanaf het najaar tot in het voorjaar aan de stammen
van boomen zitten, kunnen er vele hun weg naar Amerika
hebben gevonden met boompjes, die uit Europeesche kweekerijen
daarheen werden gestuurd.

In het Bulletin van Burgess wordt melding gemaakt van
eene belangrijke vreterij der rupsen van de Gipsy moth in 1920
in de buurt van Somerville in New Jersey. Het middelpunt van
de verbreiding was eene groote aanplanting van blauwe sparren,
die geheel kaal stonden, en die blijkens de doode exemplaren,
welke daaronder voorkwamen, reeds vele jaren eerder moesten
zijn aangetast. Bij nader onderzoek bleek dat deze blauwe
sparren tien jaar geleden waren ingevoerd uit Nederland; en
— gaat de schrijver voort — ,,there is no doubt that the infes-

tation came with the shipment, which was received before the
passage of the law creating the Federal Horticultural Board.
This shows clearly the pressing need for precautionary measures
to keep out dangerous pests".

Het zij mij vergund, hierbij op te merken, dat in Europa in

't algemeen, en ook in Nederland, de plakker leeft op loofhout,

en dat de oudere rupsen alleen wanneer geen loofhout genoeg
aanwezig is in de buurt, waar deze insekten in overgrooten ge-

tale optreden, ook naaldhout gaan aantasten. Datookdeeihoopen
aan de stammen van naaldhout worden afgezet, komt — voor
zoover mij bekend — bij ons niet voor. En daarom lijkt het mij

zeer onwaarschijnlijk, dat de eihoopen van den plakker indertijd

met Nederlandsche blauwsparren naar Somerville zouden zijn

getransporteerd. Het lijkt mij veel eerder voor de hand liggend,

aan te nemen dat het insekt in die buurt reeds aanwezig was, toen

de Nederlandsche blauwsparren daar werden uitgeplant, en dat

deze daar later zijn aangetast door de plakkerrupsen, die zich

op loofboomen daar in de buurt in groote massa s bevonden en

deze hebbende kaal gevreten, uit nood op de blauwsparren

zijn overgegaan. —
De bastaardsaiijnvlinder werd voor 't eerst in 1897 in de Ver-

eenigde Staten van N. Amerika aangetroffen en wel te Somerville,

Massachusetts. Over de wijze, waarop dit insekt naar de nieuwe

wereld kwam, is met zekerheid niets bekend. Burgess schrijft,

dat het ,,was undoubtedly introduced several seasons previous

to that time on imported nursery stock." Zooals bekend is,
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overwinteren de bastaardsatijnvlinders in den toestand van

jonge, nog kleine rupsjes, die bij eenige honderden bijeen zitten

in nesten, samengesteld uit verdroogde bladeren, die met spin-

sel aan elkaar zijn bevestigd. Het spreekt vanzelf, dat deze

.jWinternesten" in den winter aan de alsdan bladerlooze boomen
en heesters gemakkelijk in 't oog vallen, zoodat de bestrijding

nog al op eenvoudige wijze kan gebeuren, n.l. door verwijdering

en vernietiging van de nesten. Toch kunnen sommige vrij

kleine nesten wel eens aan het oog ontsnappen; en op die wijze

kunnen natuurlijk de nesten met de rujDsjes erin gemakkelijk van

het eene land naar het andere worden getransporteerd met
struiken en boomen, die door de boomkweekers worden ver-

zonden. Dat op deze wijze de bastaardsatijnvlinder met boom-
kweekersartikelen uit Europa in Amerika is gekomen, is wel

zeer waarsehijnlijk.

De bastaardsatijnvlinder, eenmaal in een bepaalde streek

aanwezig, verbreidt zich daar spoediger dan de plakker,

omdat de wijfjes van deze soort over groote afstanden kunnen
wegvliegen, wat de meer logge, zwaardere plakkerwijfjes niet

kunnen doen. En uit den aard der zaak zullen sommige Ameri-

kaansche boomkweekers in eene streek, waar het insekt eenmaal
vasten voet had gekregen, zelven tot de verbreiding hebben bij-

gedragen doordat zij boomen en struiken verhandelden en

naar elders verstuurden, waaraan zich de winternesten van
den bastaardsatijnvlinder bevonden.

Spoedig nadat dit insekt in Massachusetts was geimporteerd,

had het zich daar reeds vrij sterk vermeerderd ; en de Hegeering

van dezen Staat stelde toen alles in 't werk om het insekt te be-

strijden. Desniettegenstaande verbreidde het zich over steeds

grootere gebieden over al de staten van New England, terwijl ook
in sommige streken van Engelsch Noord-Amerika de ,,browntail

moth" geimporteerd werd (New Scotia, New Brunswick in

Canada); in Canada echter kwam het insekt niet duurzaam tot

belangrijke verbreiding. —
In de brochure van A. F. Buegess worden de ,,Gipsy

moth" (de plakker) en de Browntail moth (de bastaard satijn-

vlinder) in hunne verschillende gedaanteverwisselingstoestanden

beschreven, en verder wordt hunne leefwijze nauwkeurig meege-

deeld alsmede de schade, door hen teweeggebracht en de middelen,

die in de Vereenigde Staten van Amerika worden aangewend
om ze op de plaatsen, waar zij zich hebben vermeerderd, te be-

strijden en om hunne verbreiding tegen te gaan.

Wat de leefwijze betreft, deze is bij de beide hier behandelde

vlindersoorten in Amerika in 't algemeen dezelfde gebleven als
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in Europa. Bij beide komt ook daar slechts eene generatie per jaar

voor. Slechts een paar mededeelingen mogen hier volgen omtrent
ervaringen, welke wij hier in Europa niet hebben opgedaan. —
De eihoopen van den plakker worden ook in Amerika gelegd

aan de stammen en aan den onderkant der takken van boomen

;

maar als andere plaatsen, waar zjj kunnen worden gedeponeerd,
worden vermeld : ruimten onder schorsschubben van stammen,
holtenin boomstammen en boomtakken, verder ook steenen
en puin en allerlei plaatsen, waar de eihoopen eenigszins ver-

scholen zijn. Van dat deponeeren der eihoopen op andere
plaatsen dan aan boomstammen en dikke takken hebben wij in

Nederland, en naar ik meen, ook elders in Europa, geen ervaring

opgedaan. Waarschijnlijk komt zulks alleen voor bij zoo sterke

vermeerdering als men in de Oude Wereld nooit waarneemt, waar-
door de rupsen soms genoopt worden, de boomen, waarop zij

leefden, te verlaten en over den grond voortkruij)en om elders

voedsel te zoeken, en ten slotte gaan verpoppen op de plaats,

waar zij zich toevallig bevinden. De vrouwelijke vlinders kunnen
door de zwaarte van haar achterlijf, dat een 400 eieren bevat,

niet vliegen. Als zij uit de pop te voorschijn komen, dan leggen

zij derhalve hare eieren altijd in de buurt van de plaats, waar zij

het laatst als rups leefden; was dit ergens op den grond, dan kan
het eierleggen op steenen en puin of op andere voorwerpen voor-

komen.
Omtrent de wijze van verbreiding van den plakker wordt in

het Bulletin van Burgess het volgende meegedeeld. Eihoopen,

die zich aan de stammen of takken van boomen en straiken

bevinden, worden natuurlijk, wanneer deze houtgewassen naar

elders worden getransporteerd, meegevoerd; en zoo kunnen b.v,

uit boomkweekerijen deze eihoopen door den handel over zeer

groote afstanden verbreid worden; "t zelfde kan natuurlijk voor-

komen, wanneer steenen of andere voorwerpen, waarop de ei-

hoopen zitten, worden vervoerd. Wanneer de rupsen, die de kaal-

gevreten boomen hebben verlaten, om elders voedsel te zoeken,

over den grond voortkruipen, kunnen zij op stilstaande spoorwa-

gens, rijtuigen, karren en automobielenkruipen. Natuurlijk is het

gevaar van verbreiding oj) deze wijze des te minder groot, naar-

mate de omgeving van de spoor- en rijwegen beter vrij wordt

gehouden van rupsen. Vooral in vacantietijden, wanneer groote

menigten menschen per auto uitgaan om ergens in eene bosch-

rijke streek te kampeeren, is het gevaar nog al groot, dat met

de auto's bij den terugkeer rupsen worden meegevoerd, die in de

omgeving van het kamp rondkropen en de auto's beklommen.

Daarom hangt men in Amerika op plaatsen, waar in den zomer
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veel door groote gezelschappen wordt gekampeerd, plakkaten op,

waarop de plakker in zijn verschillende gedaanteverwisselings-

toestanden is afgebeeld, en waarop de gebruikers van de auto's

worden uitgenoodigd, hunne voertuigen en al wat zich daarop
bevindt, voor hun vertrek nauwkeurig na te zien om zich ervan
te vergewissen, dat zich geene eihoopen of rupsen van den
plakker daarop bevinden. Er staat verder oj) die plakkaten te

lezen: ,,Transportation of the Gipsy moth is prohibited by
Federal and State laws. Violation is punished by heavy penali-

ties."

Een belangrijk gevaar voor de verbreiding is gelegen in de
toeneming van het gebruik van vrachtauto's, die materiaal,

waarop zich eihoopen of rupsen bevinden, in korten tijd over

groote afstanden kunnen vervoeren.

De verbreiding van het insekt geschiedt ook in sterke mate
doordat de jonge, kortgeleden uit het ei gekropen rupsen onder

gunstige omstandigheden over groote afstanden door den wind
kunnen worden voortbewogen. Dit kan alleen geschieden wanneer
de temperatuur hoog genoeg is, dat de rupsjes actief kunnen zijn;

en hoe krachtiger de wind is, des te grooter is de kans, dat deze

over groote afstanden worden voortbewogen. Men heeft uitge-

maakt, dat de rupsjes over een afstand van 20 mijlen op deze

wijze kunnen worden vervoerd (1 Amerik. mile = 1609 M.)

en men heeft er gevangen op eene lioogte van 50 voet (1 Am.
foot = ruim 0.3 M.), hoewel zij waarschijnlijk nog wel tot veel

grooter hoogte zullen kunnen worden omhoog gewaaid.

Onder de soorten van boomen, die vooral door de ]3lakker-

rupsen worden kaalgevreten, noemt Burgess: appelboom, de

verschillende soorten van eiken, berken, elzen en wilgen. In ge-

vallen van sterke vermeerdering worden bijna alle boomen met
afvallend blad aangetast, behalve de esch. De Hickory

levert geen geliefkoosd voedsel op, ofschoon hij toch soms ernstig

wordt aangetast. Tamme kastanjes blijven vrij van den aanval

door de jonge rupsjes in hun eerste stadium; en denneboomen
worden eerst door de oudere rupsen bezocht, die van in de

buurt staande loofboomen er op overgaan. Beuken en populieren

worden somwijlen ook aangetast.

Wat de schade aangaat, door den plakker teweeg gebracht,

deze kan zeer groot zijn. Volgens Burgess werden in verschil-

lende streken van New England vele boomen tengevolge van de

schade, door den plakker teweeggebracht, met groot verlies ge-

veld, voor het hout rijp was omte worden gekapt. Appelboom en

eik werden het meest beschadigd, maar ook dennen in gemengde

bosschen hadden veel te lijden. ,,Het is", — aldus gaat de
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schrijver voort, ,,zonder twijfel waar, dat vele eikenboomen,
die doordat zij kaalgevreten waren door de plakkerrupsen, waren
verzwakt, zich niet herstelden ten gevolge van de vermeerde-
ring van insekten, die zich in de stammen inboorden. In dit

opzicht werd de grootste schade aangericht door den dubbel-
gestreepten kastanjeprachtkever {Agrilus bilineatus Weber),
waarvan de larve leeft onder de schors van boomen, die in

minder goeden doen verkeeren. —
De bastaarclsatij7ivlinderwijijes leggen in Juli hare veel

kleinereeihoopenaan den onderkant van de bladeren. De rupsjes
komen midden Augustus te voorschijn. Zij leven natuurlijk
aanvankelijk in groot aantal bij elkaar, en vreten dan de eene
opperhuid van het blad met een gedeelte van het daaraan be-

vestigde bladmoes op, zoodat het blad wordt ,,geskeleteerd".

Nadat zij een- of tweemaal zijn verveld, beginnen zij de bladeren,
die op den top van een twijgje staan, aan elkaar te spinnen; in

de aldus gevormde nesten overwinteren zij. In 't voorjaar
komen zij uit het winternest te voorschijn op den tijd, dat de
knoppen beginnen te werken; zij vreten dan in den eersten tijd

de knopschubben en de jonge blaadjes op; later voeden zij zich

met oudere bladeren. Midden Juni zijn zij volwassen.

Wat de houtgewassen betreft, van welker bladeren de rups van
den bastaardsatijnvlinder leeft, vermeldt Burgess dat zij

zich gewoonlijk voedt met de bladeren van appel-, pere- en
pruimeboom, eik en wilg, dat men haar soms in groot aantal

vindt op iepen, eschdorens en rozenstruiken, soms ook, maar
toch veel minder, op oudere boomsoorten met afvallend blad en
op verschillende heesters. Zelden komt zij voor op hickory, esch,

tamme kastanje en berk, nooit op coniferen.

Over de schade, in Noord Amerika door de rupsen van den
bastaardsatijnvlinder veroorzaakt, vermeldt het Bulletin het

volgende. De voornaamste schade brengen de rupsen na hare

overwintering, in 't voorjaar, teweeg. Zijn zij in groot aantal aan-

wezig, dan vreten zij de jonge blaadjes op, zoodra deze uit de knop-

pen te voorschijn beginnen te komen. Aangezien de nesten in

den top der takken gezeten zijn, wordt de groei der boomen
soms ernstig belemmerd. Bij hevige aantasting worden de

boomen soms geheel kaal, maar daar de rupsen in 't begin van

Juni volwassen zijn en dan oi)houden te vreten, kunnen de

kronen der boomen gewoonlijk voor 't midden van den zomer

weer bebladerd zijn. In Augustus komen de jonge rupsjes uit de

op de bladeren gelegde eihoopen te voorschijn; deze kunnen

soms de bladeren vrij sterk skeleteeren, maar dit veroorzaakt

geen zoo heel groote schade, daar de groeiperiode dan grooten-
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deels voorbij is. (Ik zou meenen, dat ook vooral daarom deze

schade niet zoo heel groot kan zijn, wijl de totale hoeveelheid

bladmoes, die de jonge rupsjes vernielen, niet groot is; was
die hoeveelheid aanzienlijker, dan zou toch de schade door
hunne vreterij m.i. nog wel in aanmerking komen, daar toch —
althans bij ons — er nog tusschen den tijd, dat de rupsjes uit

de eieren te voorschijn komen en dien, waarop de bladeren hunne
groene kleur verliezen, nog eene vrij lange periode ligt.)

Het is bekend, dat de haren van sommige spinnende rupsen de
huid en de slijmvliezen van mensch en dier gevoelig kunnen
prikkelen en aldus aanleiding kunnen geven tot jeuken en ont-

steking. De eikenprocessierups staat in Europa te boek als

een insekt, dat bij sterke vermeerdering in dit opzicht zeer veel

last kan veroorzaken. Een enkele maal ondervond ik zelf ook
de onaangename prikkelende werking van de haren van de plak-

kerrups; niaar nooit nam ik lets dergelijks waar van die van de

rups van den bastaardsatijnvlinder. Het is wel merkwaardig
dat men nu juist in New England in dit opzicht zooveel last van
de laatstgenoemde rups ondervindt. Burgess schrijft daarover

uitvoerig. Men spreekt in Amerika van ..the brown tail rash"

(rash = uitslag). —
Ik vraag mij af, hoe het komt, dat de schade, die de plakker in

Europa teweeg brengt, in de ooftboomgaarden slechts zelden

en in de bosschen slechts nu en dan op sommige plaatsen van
eenige beteekenis is, terwijl deze rups in New England reeds

sedert vele jaren een ware landplaag is geworden; dat de bast-

aardsatijnrups, hoewel hier te lande lang niet zonder beteekenis,

bepaaldelijk in boomgaarden en kweekerijen en in laan- en park-

boomen, toch ook in de Nieuwe Wereld veel ernstiger schijnt op

te treden dan hier te lande. Klimatologische invloeden kunnen
in dezen misschien van eenigen invloed zijn, hoewel de grootere

temperatuursverschillen, die in den Noord-Oosthoek van
Xoord-Amerika voorkomen, toch allicht daar meer van de

beide genoemde schadelijke insekten zullen dooden dan althans

in ons land het geval is. Ten minste de aan de stammen en

takken der boomen in hoopen zittende plakkereieren worden
bij ons te lande nooit door de winterkoude gedood, terwijl dit

— naar Burgess vermeldt — in New England af en toe wel

eens voorkomt, n.l. bij temperaturen van —20° F tot ^—25° F:

temperaturen, zooals wij ze niet kennen.

Het is wel zeker dat in de veel meer uitgestrekte boom-
kweekerijen en boomgaarden, die men in Amerika aantreft,

de boomen en struiken over 't geheel niet zoo goed verpleegd

worden, en ook niet zoo goed van schadelijke insekten worden
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gezuiverd als in verreweg de meeste van onze boomkiveekerijen
en boomgaarden 't geval is. Maar in onze bosschen worden toch
ook niet stelselmatig de aan stammen en takken zittende ei-

hoopen van den plakker vernield, evenmin als daar geregeld
de winternesten van de bastaardsatijnvlinderrupsen worden
verwijderd.

Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat de grootere
schadelijkheid van den plakker en den bastaardsatijnvlinder in

Amerika dan in Europa vooral moet worden gezocht in de
omstandigheid dat met de eihoopen van den plakker en met de
winternesten van den bastaardsatijnvlinder de in Europa zoo
talrijke jMrasieten van deze schadelijke insekten niet in Amerika
zijn geimporteerd geworden of indien wel, dat deze parasieten
daar niet tot vermeerdering zijn gekomen, zoodat — terwijl in

Europa de meeste jaren ten gevolge van de werkzaamheid dezer
parasieten, slechts een zeer gering procent van de eieren der ge-

noemde schadelijke vlindersoorten tot volwassen vlinders kan
opgroeien — in Amerika een zeer groot procent daarvan het
zoo ver kan brengen. Langzamerhand hebben zich verschillende

in Amerika levende sluipwespen en parasietvliegen aan het
leven in den plakker en den bastaardsatijnvlinder geaccomo-
deerd; maar blijkbaar nog niet voldoende om daar den gun-
stigen toestand ten opzichte van deze insekten in 't aanzijn te

roepen, waarin wij ons ten opzichte van deze insekten in Europa
kunnen verheugen.

Daarom heeft men er zich in Amerika op toegelegd, daar een
aantal in Europa voorkomende natuurlijke vijanden van den
plakker en den bastaardsatijnvlinder te importeeren en niet

uitsluitend uit Europa, maar ook uit Japan werden dergelijke

natuurlijke vijanden ingevoerd. Ik noem hier twee soorten

van parasietvliegen (n.l. Blepkaripa scutellata Desv, en Comp-
silura coHcmnata 31esz), twee soorten van sluipwespen {Apanteles

melanoscelus Ratz. en A. lacteicolor Vicr), die in de rupsen leven en

twee andere soorten van sluipwespen {Schedius kuvanae How. uit

Japan en Anastatus bifasciatus Fonsc uit Europa), welke parasi-

teeren in de eihoopen van den plakker. Sommige van de hier

vermelde parasieten leven alleen in de rupsen en poppen van
den plakker, andere tevens in die van den bastaardsatijnvlinder.

Verschillende andere parasieten van de twee vlindersoorten zijn

er nog in Amerika geimporteerd geworden en hebben zich daar

ook duurzaam gevestigd, maar zonder dat zij tot dusver een

belangrijke rol konden spelen bij het beeindigen of voorkomen
van de plaag. De opgenoemde soorten van parasieten echter

hebben zich hier en daar in die mate vermeerderd dat de plaag
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aanzienlijk verminderd of zelfs verdwenen is. Tot nog toe is

echter het resultaat minder afdoend dan gehoopt werd. Bij de

bestrijding van den bastaardsatijnvlinder had men over 't ge-

heel meer succes dan bij de bestrijding van den plakker. hoewel

de vermindering van de bastaardsatijnvlinderplaag in sommige
streken stellig ook ten deele moest worden toegeschreven aan
het feit, dat lage temperaturen vaker fataal zijn voor de in de

nesten overwinterende rupsjes.

Onder de uit Europa geimporteerde natuurlijke vijanden van
den plakker en den bastaardsatijnvlinder moet nog een roof-

insekt worden genoemd, n.l. de zoogenaamde ^.pojjpenroover"

(Calosoma Sycophanta), een loopkeversoort, die en als larve

en als kever verschillende soorten van rupsen en poppen uit

de boomen haalt en vernielt. Dit insekt, dat in verschillende

streken van Duitschland nog al veel voorkomt, maar bij ons

in Nederland betrekkelijk zeldzaam is, heeft op verschillende

plaatsen in New England vasten voet gekregen en werkt daar

krachtig mee tot de beteugeling van de „Gipsy moth" en de

,,Brown tail moth".
Toch zijn deze beide vlindersoorten, vooral de laatstgenoemde,

in de meeste streken van Xew England, New Jersey en enkele

andere Staten nog niet door de biologische bestrijding zoodanig

in aantal verminderd dat men het zonder andere bestrijdings-

middelen zou kunnen stellen; soms verdwijnt het eene of het

andere insekt op eene bepaalde plaats om zich elders weer te

vertoonen.

De bestrijdingsmiddelen, die in Amerika worden aangewend,

zijn ongeveer dezelfde, welke in Europa in gebruik zijn.

Tegen den plakker : het dooden van de aan de stammen zit-

tende eihoopen (in Amerika gebruikt men daarvoor 't meest

kreosoot); het aanbrengen van banden van rupsenlijm om de

stammen, om den rupsen teverhinderen, tegen den stam op naar

boven te kruipen.

Tegen den bastaardsatijnvlinder: het afsnijden van de winter-

nesten.

Tegen beiden : het besproeien der bebladerde boomen, waarop

de rupsen zitten, met lood-arsenaat.

Het schijnt mij niet noodig, hier in nadere bijzonderheden

te bespreken de wijze waarop deze bestrij dingswijzen in Amerika

onder verschillende omstandigheden worden toegepast. In de

onderscheiden Staten, waar de Gipsy moth en de Brown tail

moth in meerdere of mindere mate ernstig optreden, is de be-

strijding op verschillende wijzen georganiseerd, al naar de om-

standigheden plaatselijk verschillen. Meestal wordt de bestrijding
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en de wijze, waarop die moet geschieden, bij de wet voorge-
schreven.

Het „Bureau of Entomology", verbonden aan het „Department
of Agriculture" te Washington, verleent, desgevraagd, hare hulp
bij de bestrijding aan degenen, die in de verschillende Staten
met deze bestrijding belast zijn; het heeft zich vooral ernstig
bezig gehouden (en doet dit nog) met de verbreiding van de
natuurlijke vijanden der beide soorten van insekten ; de ,,Federal
Horticultural Board" verbiedt of beperkt, zoo noodig, het ver-

voer van boomkweekersmateriaal, van boomstammen en andere
voorwerpen, waarmee de insekten naar elders zouden kunnen
worden overgebracht of staat dit vervoer alleen na nauwkeurig
onderzoek toe. De invoer in Amerika van boomkweekersartike-
len uit Europa is, met het oog op den invoer van deze en van
andere schadelijke insekten en van plantenziekten, zooals men
weet, zoo goed als geheel verboden. Over dezen maatregel
hoop ik later in een afzonderlijk artikel mijne meening te

zeggen. —

75. Platygaster vernalis Myers, een belangrijke parasiet van
de Hessische mug. Charles C. Hill, verbonden aan het Bureau
voor entomologie aan het Departement van Landbouw te

Washington, heeft in ,,Journal of Agricultural Research", XXV,
No. 1, (1923) een belangrijk onderzoek over deze kleine sluip-

wesp gepubliceerd. Het onderzoek werd in 't najaar van 1914

te Hagerstown in Maryland door W. R. Mc. Connell en P. H.
Myers begonnen, in 1917 te Carlisle, Pennsylvania voortgezet,

na den dood van Mc. Connell vooral door Charles Hill,
den schrijver der verhandeling, waarvan hier een referaat

wordt gegeven.

Er was gedurende de werkzaamheden te Hagerstown en te

Carlisle een zeer groot aantal parasieten uit de voorjaarsgeneratie

der Hessische mug opgekweekt ; maar geen van al deze parasieten

bleek een zoo belangrijke rol te spelen als Platygaster vernalis.

Uit het onderzoek van meer dan twee duizend poppen van de

Hessische mug elk jaar (een jaar zelfs van bijkans zevenduizend)

vloeide voort, dat door deze sluipwesp werden gedood

:

in 1915 40.10 i)rocent,

in 1916 15.53

in 1917 15.73

in 1918 19.99

in 1919 24.68

in 1920 27.34 ,, van de onderzoohte insekten, dus gem.

23.89 procent.
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De volwassen sluipwespen van de soort Platygaster vernalis

zijn glimmend zwart van kleur en hebben eene lengte van 0.7 tot

0.9 millimeter. Men vindt onder hen gewoonlijk meer mannetjes
dan wijfjes. Van de 1.169 exemplaren, die in besloten ruimte uit

de pop te voorschijn kwamen, waren er ^^ 48.5 procent wijfjes

tegen -t 51.5 procent mannetjes. Uit de onderzoekingen van
Charles Hill bleek ook dat bij Platygaster vernalis partheno-

genese (d.i. voortplanting door onbevruchte eieren) kan voor-

komen. Zeven wijfjes, die nog niet met mannelijke soortgenooten

in aanraking waren geweest, werden overgebracht op tarwe-

planten, op welker bladeren eieren van de Hessische mug zich

bevonden. Deze tarweplanten stonden in potten en waren om-
geven door glascjiinders, aan den bovenkant open, maar met
gaas totaal afgesloten. Er konden dus geen mannetjes komen
in de ruimte, waarin zich de wijfjes bevonden. De larven, welke

uit de eieren der Hessische mug te voorschijn kwamen, werden
op verschillende tijdstippen van haar leven gedood en ontleed.

Drie van deze larven, na 26 dagen gedood, bevatten normaal
ontwikkelde embryo's van Platygaster vernalis; twee larven,

gedood na 43 dagen, bevatten volgroeide larven van dezen parasiet

;

twee larven, die na 78 dagengedood werden, bevatten cocons van
de sluipwesp, waarin zich normale poppen van deze bevonden.

Uit deze waarnemingen blijkt, dat uit de eieren, welke door

onbevruchte wijfjes waren gelegd. embryonen kunnen ontstaan,

die zich tot volwassen insekten ontwikkelen; m.a.w. dat bij

Platygaster vernalis parthenogenese voorkomt. Maar partheno-

genetische voortplanting zal stellig geen regel wezen, aangezien

het aantal mannetjes dat der wijfjes zelfs gewoonlijk overtreft.

Een wijfje, dat op zoek is naar eieren van Hessische muggen,
omer hare eieren in te leggen, wandelt kalm op en neer over de

bladeren van de graanplant en voelt of zich ergens een mugge-ei

bevindt. Zoodra hare voelhorens een mugge-ei aanraken, houdt
zij stil en legt met behulp van de legboor een eitje in het ei van

de Hessische mug. Voor het deponeeren van een eitje is nog niet

een minuut noodig. Daarna zet het wijfje al tastende hare wande-
ling over de tarwebladeren voort en legt opnieuw een eitje in

een volgend mugge-ei, enz. Ofschoon het kan gebeuren, dat twee

of meer Platygasters een ei leggen in "t zelfde mugge-ei, komt
dat toch zeer weinig voor. Wanneer hetzelfde wijfje twee malen
over een blad rondloopt om hare eieren in de eieren van eene

Hessische mug te leggen, dan vermijdt zij zorgvuldig die mugge-
eieren, waarin zij reeds een eitje heeft gedeponeerd; terwijl zij

gewoonlijk zeer goed weet te vinden die exemplaren, waarin

zij nog geen eitje legde. En nooit legt een Platygasterwiiije in 't
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zelfde mugge-ei meereieren achtereen. Het aantal eieren, dat zich

in de eierstokken van een Platygaster bevindt, varieert— blijkens

de onderzoeking van Charles Hill, bij tien wijfjes verricht—

-

tusschen 290 en 117; het gemiddelde aantal is 228. Natuurlijk
zijn die eitjes buitengewoon klein en alleen goed waarneembaar
bij mikroskopisch onderzoek. Het ei is knotsvormig ; het bestaat

uit een smalleren steel en een breeder gedeelte. Voor het gelegd is,

in den eierstok dus, heeft het eene lengte van 0.07 millimeter en
eene breedte van 0.016 millimeter. Dadelijk na het leggen wordt
de breedte dubbel zoo groot; dat geldt alleen van het breedste

gedeelte, waarin de celkern is gelegen; de steel blijft ook na het
eierleggen zeer smal.

Tot ontwikkeling komt het Platygasfer-ei eerst wanneer de

larve van de Hessische mug reeds uit het ei is te voorschijn

gekomen. Die verdere ontwikkeling komt alleen tot stand in het

middelste gedeelte van het darmkanaal van den hospes ; het

ei van het sluipwespje is daar dus omgeven door den ten deele

reeds verteerden inhoud van 't darmkanaal der muglarve.

Uit het ei van de Platygaster ontwikkelt zich niet, zooals bij

de eieren der meeste dieren het geval is, een enkel embryo; er

ontstaan meer embryonen uit een ei, en wel een aantal, dat

varieert tusschen 2 en 12 stuks. Het komt echter voor, dat in een

enkele larve of pop van eene Hessische mug 20 tot 40 Platygaster-

larven worden aangetroffen. Dan zijn er door verschillende van
deze sluipwespen eieren gelegd geworden in het zelfde mugge-ei.

In zoodanig geval komt een aantal van de Platygaster-lsirven

niet tot volledige ontwikkeling; deze blijven op een zeker punt
van ontwikkeling staan, soms gaan ze dood. Wanneer alle

Platygaster-lajTven in den hospes sterven, is zulks gewoonlijk

het gevolg van de aanwezigheid vanhyjjerparasieten, behoorende

tot de sluipwespengroep der Chalcididen.

De polyembryonie der eieren van Platygaster (hetfeit, dat zich

uit een ei meerdere larven ontwikkelen) maakt dat de ver-

meerdering van deze sluipwesp bijzonder sterk kan zijn. Rekenen
wij dat een Platygaster-wijije 200 eieren legt (het gemiddelde

getal is, volgens de onderzoekingen van Charles Hill 228,

zooals boven werd aangegeven), en veronderstellen wij dat uit

ieder ei zich 5 larven ontwikkelen, dan geeft dus dat eene wijfje

aanleiding tot het ontstaan van 1000 jongen. Daar de voort-

planting ook parthenogenetisch kan geschieden (zie boven)

wordt ook de vermeerdering allicht niet erg tegengehouden in

jaren, waarin door de eene of andere omstandigheid het aantal

mannetjes eens heel gering mocht zijn.

Ch. Hill geeft eene nauwkeurige beschrijving van de pas uit
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het embryo ontstane jonge larve en ook van de volwassen larve.

Wij zullen die beschrijvingen hier niet weergeven, maar willen

slechts meedeelen dat de wolwassen PlatygasterlarYe ongeveer
1 millimeter lang is en 0.5 millimeter dik; zij is ovaal van
vorm en wit van kleur.

De volwassen geworden larven van de sluipwesp verteren

successievelijk den geheelen inhoud van den hospes, waarvan
alleen de buitenste huidbekleeding overblijft. Inmiddels hebben
zich de PlatygasferlaTven met eene geelbruine, buigzame, ellips-

vormige cocon omgeven, die hier en daar aan de buitenhuid
van wat er van den hospes is overgebleven, aansluit. Menvindt
3 tot 13 van die cocons in een hospes, gemiddeld een achttal.

Daar, binnen de huid van den hospes, overwinteren zij.

Binnen de cocon vormt zich uit de sluipwesplarve de pop,

die aanvankelijk wit is; de oogen wordenechteralspoedigdonker.
Langzamerhand wordt de geheele pophuid glimmend zwart.

De poptoestand duiirt slechts kort; spoedig verandert de pop
in een volwassen sluipwespje, dat een gaatje vreet door den
wand van de cocon en door de huid van den hospes en daardoor
been naar buiten kruipt. De huidbekleeding van den hospes
vertoont soms slechts enkele gaatjes, waardoor dus successieve-

lijk meerdere exemplaren zich naar buiten hebben begeven. —
De volwassen sluipwespen loopen vlug, maar vliegen in ge-

vangenschap slechts zelden. Zij nemen gaarne eene suikeroplossing

tot zich, kunnen ook zonder drank een tijd langinleven blijven,

maar worden dan zeer dorstig en drinken water, zoodra zij dit

kunnen krijgen. De levensduur der wijfjes is onder dezelfde

omstandigheden langer dan die der mannetjes; overigens is

zij zeer verschillend en kan varieeren tusschen 3 en 27 dagen,

al naar de omgevende lucht droog is of vochtig, al naar de

insekten water kunnen opnemen of niet, en ook al naar zij wel

of geen suikerwater te hunner dispositie hebben.
In April komen (althans in Maryland en Pennsylvania, waar

de onderzoekingen werden ingesteld) de volwassen wespen te

voorschijn. Dan worden de eieren gelegd. In Mei en Juni vindt

men de larven levende in het lichaam van de larven der Hessische

mug. Vanaf Juni of Juli treft men cocons aan, omsloten door de

huid van den hospes; daarin zijn eerst larven te vinden, later

poppen, maar vanaf Augustus reeds vaak volwassen sluipwespjes,

die in de cocons overwinteren.

Vele exemplaren van Platygaster vemalis sterven tengevolge

van het feit, dat er andere parasieten in de larven en poppen
der Hessische mug leven, die hen van het noodige voedsel be-

rooven; maar wanneer deze andere parasieten schaarsch zijn,
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dan kan de Platygaster alleen, ten gevolge van zijne sterke voort-

planting, de vermeerdering van de Hessische mug binnen zekere

grenzen houden. —

76. De mogelijkheid van bestrijding van het wortelaaltje

(Heterodera radicicola) door aaltjes, die zich met andere aaltjes

voeden, in 't bijzonder doorMononchuspapillatus. .,Experiment
Station Record", vol 50, No. 3 (1924), biz. 251 geeft een beknopt
overzicht van de onderzoekingen van G. Steiner en H. Heinly
betreffende dit onderwerp, verschenen in ..Journal Wash. Acad.
Sci.", 12 (1922) No. 16, biz. 367. De onderzoekingen werden
uitgevoerd in het „Osborn zoological Laboratory of the Yale
University", in samenwerking met het U. S. Department of

Agriculture, nadat de opzet dezer onderzoekingen had plaats

gehad door den bekenden nematoloog Cobb, die het eerst op het

denkbeeld kwam om in planten parasiteerende aaltjes te be-

strijden door het aankweeken van andere aaltjessoorten, welke

de eerstgenoemden verdelgen.

Voor de proefnemingen werd gebruik gemaakt van de aaltjes-

etende soort Mononchus papillatus, die daarvoor zeer geschikt

leek, le omdat zij zeer algemeen en in grooten getale in den
grond voorkomt en dus zeer gemakkelijk te krijgen is en 2e om-
dat zij buitengewoon vraatzuchtig is. Er werden eenvoudige en

gemakkelijk uitvoerbare methoden gezocht en gevonden om
dezen Nematode in kunstmatige voedingsbodems te kweeken,

Het bleek dat Mononchus papillatus betrekkelijk zeer lang kan
leven. Dat bij deze soort hermaphroditisme voorkomt, maakt
haar voor het doel, waarmee de onderzoekingen werden inge-

steld, bijzonder geschikt. Er grijpen drie vervellingen plaats:

de laatste onmiddellijk voor de geslachtsrijpheid en de eierpro-

ductie intreedt. Het dier blijft ook na de eierproductie nog be-

trekkelijk lang in leven. Terwijl het gemiddeld tot en met de

periode van eierleggen 8 weken leeft, kan het daarna nog tot

10 weken in leven blijven. Bij de teelt in buisjes met kunst-

matige voedingsbodems bleek de geheele levensduur dien van

18 weken nog ver te overschrijden.

In den larvetoestand schijnt Mononchus papillatus zich

eerst met doode organische stoffen in den grond te voeden;

de darminhoud is dan bruinachtig of zwart. Spoedig echter gaat

hij andere aaltjes als spijs gebruiken : op den leeftijd van drie

dagen reeds gebruikt hij Rhabditis-soorten en andere Nematoden
als voedsel, ook zeer veel larven van Heterodera radicicola;

natuurlijk zijn deze laatsten, zoodra zij uit den grond in planten-

wortels zijn overgegaan, voor dea Mononchus ontoegankelijk.
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Aanvankelijk doodt eene Manonchus-laTve slechts 1 of 2andere
Nematoden per dag, maar dit aantal neemt geleidelijk toe tot

65 stuks en meer, in een geval zelfs tot 83 stuks per dag. In

't laatste geval waren het wortelaaltjes {Heterodera radicicola),

natuurlijk in den toestand van larve, dus zeer klein. Een enkele

Mononchus doodde gedurende zijn leven, dat bijkans 12 weken
duurde, in 't geheel 1.332 andere aaltjes. I)e schrijvers n3men
aan, dat, als de Mononchus onder geheel normale condities

had geleefd, dit aantal waarschijnlijk nog grooter zou zijn

geweest. Het schijnen hoofdzakelijk de gevoelsorganen te zijn,

waardoor MononcMis papillatus zich laat leide i bij het opsporen

zijner prooi; want hij kan deze niet op grootere afstanden ont-

dekken. Wanneer deze Nematode eenmaal in contact is ge-

komen met zijne prooi, zuigt zij deze geheel uit. De schrijvers

geven nader aan, op welke wijze dit geschiedt. Het zijn vooral

de larven van het wortelaaltje, die op groote schaal door Monon-
chus 'pa'pillatus worden version den. Deze kunnen in zoo groot

aantal worden gedood, dat het best denkbaar is, dat men in de

genoemde Nematode een degelijk bestrijdingsmiddel van het

wortelaaltje zou kunnen vinden. —

77. Kaliumpermanganaat tegen de Oi'diumziekte van den
wijnstok. In ,,Exp. Station Record", deel 50, No. 5 (1924) biz.

451 vindt men een uittreksel van een artikel hierover in „Prog.

Agr. et Vitic. (Ed. 'lEst-Centre)", pag. 56 en 57 van L. Degrully.
Daar hij wel eens met eene bestuiving met zwavel niet de ver-

wachte resultaten bij de bestrijding van de Oidiumziekte ver-

kreeg, probeerde de schrijver het eens met eene bespuiting met
eene oplossing van 25 gram kaliumpermangaat in 50 Liter water,

waarbij was gevoegd eene vloeistof, vervaardigd uit 3 K.G.
kalk op 50 Liter water. Hij kreeg daarmee dadelijk afdoende
resultaten. —

J. RiTZEMA Bos.
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I. INLEIDING.

§ 1. HET VRAAGSTUK.

Bij de normale ontwikkeling van de aardappelplant ontstaan
uit den gepoten knol eenige Stengels, die zich boven den grond
ontwikkelen en welke bladeren dragen, waarmee organisch

voedsel wordt bereid. Na een zekere ontwikkeling te hebben be-

reikt gebruikt de plant het in de bladeren gevormde voedsel

niet meer of in geringe mate voor verdere bovengrondsche ont-

wikkeling, maar voert het door den stengel af naar het onder-

grondsche gedeelte, waar de dochterknoUen worden gevormd.
In het liier te behandelen geval van ontijdige knolvorming

daarentegen is de normale ontwikkeling in zoo verre gestoord,

dat de planten niet of slecht opkomen en dadelijk na het poten
eenige dochterknolletjes vormen (fig. 6) ^). Dit verschijnsel, dat

door praktici aangeduid wordt als ,,onderzeeer-vorming", kan
in sommige jaren in zulk een hevige mate voorkomen, in het

bijzonder in de vroege aardappelteelt, dat geheele velden moeten
worden omgeploegd.

Het is dus voor de praktijk van het hoogste belang, de oorzaak

der abnormaliteit vast te stellen en middelen ter voorkoming aan
te geven. In het najaar van 1922 werd het voor-onderzoek be-

gonnen, waarbij de invloed der temperatuur tij dens de bewaring

van het pootgoed en na het uitpoten werd bestudeerd. De
resultaten waren van dien aard, dat ze voor de praktijk van
belang konden worden geacht, hetgeen het publiceeren van een

voorloopige mededeeling (15) 2) motiveerde. Tevens werden toen

eenige algemeene bijzonderheden over het optreden van onder-

zeeers vermeld, waarnaar hier verwezen wordt.

De voorloopige resultaten leidden tot een ruimer inzicht om-
trent het verdere onderzoek. Een verband tusschen normale knol-

^) Voor de figuren wordt naar het eind der verhandeling verwezen.
^) De nummers tusschen haakjes verwijzen naar de litteratuur-lijst

op pg. 225.
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vorming en bntij dige knolvorming werd gevonden en dit gaf ook
uit zuiver wetenschappelijkoogpunteenbevredigendeverklaring.

Wanneer wij ons voorstellen, dat knolvorming in het algemeen
ontstaat door concentratie-vermeerdering der opgeloste stof,

dan is bij de normale knolvorming deze concentratie-verhooging

het direct gevolg der assimilatie; bij de ontijdige knolvorming
daarentegen ontstaat een betrekkelijke vermeerdering der con-

centratie tengevolge van voclitverlies tijdens de bewaring; dit

vochtverlies wordt door uitwendige faktoren, v.n.l. door hooge
temperatuur, veroorzaakt.

De vorming van dochterknollen direct na het poten en zonder

dat er een bovengrondsche ontwikkeling van de plant aan is

voorafgegaan, wordt dus door uitwendige faktoren bepaald en

is dus als modificatie op te vatten. Waar verder de ontwikkeling

van de plant in een geheel abnormale richting wordt geleid, kan
de ontijdige knolvorming als pathologische modificatie worden
beschouwd.

In welke richting de uitwendige faktoren de ontwikkeling van
denknol leiden, is het onderwerp van de hiervolgende verhande-

ling. Tenzij anders vermeld, zijn als proef-object gezondeknollen

van het ras Schotsche Muis (Eersteling, Erstling, Mijilothian

Early, Victory, Souris d'Ecosse) genomen, omdat ditrasinhevige

mate de onderzeeervorming vertoont en tevens de belangrijkste

vroege aardappel van ons land is.

Er zij nog op gewezen, dat een enkele maal ontijdige knol-

vorming schijnt voor te komen als symptoom van een der dege-

neratieziekten. Ovef dezen vorm van het verschijnsel zijn slechts

enkele toevallige waarnemingen verricht, die echter voldoende

zijn om uit te maken, dat de in de praktijk voorkomende vorm
vrijwel uitsluitend de modificatie is. Dit blijkt ook dadelijk,

wanneer men bedenkt, dat in absoluut gezond pootgoed onder-

zeeervorming op groote schaal kan plaats hebben.

§ 2. DE KNOLLEN VAN SCHOTSCHE MUIS EN HUN SPRUITVORMING.

Een enkele bijzonderheid over het proefobject moge ter voor-

koming van herhalingen hier worden medegedeeld. Voor een

nauwkeurige beschrij ving van den aardappelknol in het algemeen

kan worden verwezen naar Hugo de Vries (13).

De Schotsche Muis-knol is langwerpig-ovaal. Aan de basis

bevindt zich het naveleinde, waarmee de knol aan de stolo heeft

vastgezeten. Spiraalsgewijze langs den knol bevinden zich de

oogen, die vrijwel in het vlak van de knol-oppervlakte liggen.

Naar het apikale gedeelte van den knol neemt het aantal oogen

toe ; in de onderste helft van den knol liggen zeer weinig oogen

;
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meestal ligt vlak nabij het naveleinde een, betrekkelijk zwak ont-

wikkeld, oog. Het totaal aantal oogen is sterk wisselend en hangt
samen met de knolgrootte.

Hugo de Vries (13) vermeldt, dat de oogenstand meestal ^/j3

of ^/laiS; hetgeen in zooverre hetzelfde is, dat beide mogelijkheden

als elkanders spiegelbeeld zijn op te vatten. Voor Schotsche

Muis kon ik nooit anders vinden dan een stand ^j^ ; zoowel links-

draaiing als rechts-draaiing kwam voor. Om de aard van het

verschil in draaiingsrichting nader na te gaan werd getracht

van 100 willekeurige knollen de oogenstand te bepalen. Van 6

knoUen was de stand niet met zekerheid vast te stellen. Van de

overige 94 waren er 48 links draaiend en 46 rechts draaiend.

KlaarbHjkelijk is dus de draaiingsrichting een werk van het

toeval.

Wat de stand 2/5 betreit, die dus eenvoudiger is dan Hugo de
Vries — zonder het vermelden van rassen — aangeeft, kannog
worden opgemerkt, dat niet alleen bij Schotsche Muis, doch ook

bij een groot aantal andere rassen dezelfde oogenstand werd
gevonden, n.l. bij Burbank, Earh^ Harvest, Ehnola, Green Moun-
tain, Irish Cobbler, Koksiaan, Milord, Blauwpitten, Duke of

York, Eigenheimer, Franschen, Lieuwe, Mirabilis, Negenwekers.

Thorbecke, Andijker Muis, Atlanta, Enorm, Monopool, Ninety-

fold, sSchoolmeester, Paul Kruger, Bloemgraafjes, Gladblaad-

jes; bij alle kwam zoowel rechtsche als linksche draaiing voor.

Afwijkingen vertoonden alleen Excelsior (^/g) en Sharpens

Victor (^/g).

De eerste spruiten, die tijdens de bewaring in donker ontstaarn,

ontwikkelen zich meestal uit eenige der top-oogen. Worden deze

spruiten na eenigen tijd weggenomen, dan ontwikkelen zich

meestal meer spruiten dan er aanvankehjk waren en dit gaat

zoo door, wanneer ook de tweede spruiten worden weggenomen.

Meestal ontwikkelen zich de tweede spruiten uit oogen, die lets

van den top verwijderd liggen; vrijwel steeds ontwikkelt zich als

tweede spruit ook het oog, dat nabij het naveleinde ligt.

In de regelmaat der plaats van spruitontwikkeling is veel

variatie en na de tweede spruiting is een algemeene regel moeihjk

meer aan te geven. Vaak ontwikkelt zich uit een en hetzelfde

oog eenige malen achtereen een spruit; dit is in het bij zonder het

geval met de top-oogen. De spruiten. die later ontstaan, hebben

een sterkere neiging tot vertakking. De knol, die aanvankelijk

zeer turgescent is, kan tegen het einde der bewaring een slappe

rimpelige habitus vertoonen, vooral wanneer hij bij hoogere

temperatuur is bewaard (verg. fig. 1 en fig. 2). Wordt de

bewaring voortgezet, nadat de normale poottijd is verstreken,
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dan ontstaan vaak tijdens de bewaring in het donker jonge

knolletjes in plaats van spruiten, speciaal weer na een warme
bewaring (fig. 5).

§ 3. DE BEHANDELIIS'G DER POOTAARDAPPELS IN DE PRAKTIJK,

Voor een goed begrip van het volgende is het gewenscht een

enkel punt uit de kultuur der vroege aardappels te vermelden.

De bewaring der poters, die ons in het bijzonder interesseert,

geschiedt meestal in houten bakjes, die dusdanig zijn geconstru-

eerd, dat zij op elkaar gestapeld een goede lucht-verversching

niet verhinderen. De bewaarplaats zelf wisselt sterk al naar de

plaatselijke omstandigheden; zolder, schuur, kelder, koestal,

keuken of woonkamer dienen alle voor aardappelbewaarplaats.

Het is van belang de aandacht te vestigen op het feit, dat meestal

de licht-toetreding sterk belemmerd is of dat deze door bedekking

der bakjes kunstmatig belemmerd wordt. Bij het bewaren in

T?;uilen, hetgeen in de vroege aardappelteelt weinig wordt aan-

getroffen, is natuurlijk het licht volledig buitengesloten.

Tijdens de bewaring treedt meestal vroegtijdig spruitvorming

op; reeds in October kan dit het geval zijn. Deze eerste spruiten

worden dan verwijderd (,,afspruiten"). Soms moet het afspruiten

eenige keeren worden uitgevoerd, waarbij de in de vorige para-

graaf beschreven verschijnselen zich voordoen. Daar het voor een

snelle ontwikkeling van de planten gewenscht is knoUen te

poten, die van een of meer spruiten zijn voorzien, wordt gezorgd,

dat tegen den poottijd — begin Maart tot half April— spruiten

aanwezig zijn. Soms wordt hiertoe de bewaarruimte kunstmatig

verwarmd (,,voorkiemen").

Heeft na het poten een normale ontwikkeling van de plant

plaats, dan kan in Juni of Juli het pootgoed voor het volgende

jaar worden gerooid. De rooitijd wisselt sterk in verschillende

jaren. Vaak worden de pootaardappels gerooid na de consumptie-

aardappels, die meestal meer geld opbrengen al naar het vroeger

in het jaar is.

Ook het begin der bewaring wisselt natuurlijk sterk in ver-

schillende jaren; steeds is in Augustus de bewaar-periode echter

wel begonnen.

Uit den aard der zaak is de temperatuur der bewaarruimte in

hooge mate afhankelijk van de buiten-temperatuur en een parallel

verloop tusschen beide mag in het algemeen worden aangenomen;

alleen kunstmatige verwarming brengt hierin een storing.



II. DE LITTEEATUUR.

De litteratuur over het vraagstuk der ontijdige knolvorming

is zeer schaars. Min of meer exakte waarnemingen zijn alleen

vermeld door enkele physiologen, meestal geruimen tijd geleden.

In de laatste jaren is van landbouw-zijde in de praktische

bladen vrij veel over onderzeeers geschreven, vooral in Duitsch-

land. Deze litteratuur bepaalt zich meestal tot een beschrijving

van het verschijnsel en der schade, al of niet gevolgd door het

maken van veronderstellingen omtrent de oorzaak, die niet op
opzettehjke proefnemingen berusten. In de voorloopige mede-
deeling van 1923 werd reeds deze litteratuur voor een gedeelte

vermeld. Een enkele aanvulling moge hier volgen.

Beekner (1) uit als mogehjke oorzaken: het gebruik van
onrijp geoogste knoUen als pootgoed, onderkoeling na den oogst

of bij de bewaring of te warme bewaring, ..verglazing" van het

zetmeel, dat tot verstijfseling voert en de vaten verstopt; oogsten

bij aanhoudenden regen, natte bewaring, tij delij k onder water

gezet zijn bij overstrooming ; sommige rassen kunnen slecht

tegen afspruiten, hoofdzakelijk schijnt er sprake te zijn van een

stofwisselingsziekte.

Scha:?sDER (8) vermeldt als ,,ervaring", dat na warme bewaring

onderzeeervorming kan optreden.

Snell (10) spreekt van: . , . . ..Anderungen in der inneren

physiologischen Beschaffenheit, vielleicht Storingen des enzy-

matischen Gleichgewichts in der Knolle."

De oudere litteratuur is belangrijker dan de juist vermelde.

ScHACHT (7) beschrijft in 1856 proeven, waarbij na drie keer

afspruiten nietalleknoUen meer in de lucht spruiten ontwikkelden.

Na planting vormden deze knoUen rijkelijk dochterknolletjes,

zonder dat groene bladeren waren gevormd. Ook werd vorming

van dochterknollen waargenomen, wanneer knollen lang in

vochtige lucht donker werden bewaard.

Hugo de Vries (14) herhaalde de proef van Schacht over den

invloed van het afspruiten en verkreeg analoge resultaten. Verder

beschreef hij (13) uitvoerig de normale spruiting van den aardap-

pelknol, hetgeenhier de vermelding waard is, aangezien abnormale
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spruiting of wel ontijdige knolvorming toch steeds met normale
spruitvorming vergeleken moet worden bij een poging tot op-

lossing van het probleem. Het geldt immers als algemeene regel,

dat studie van het abnormale moet uitgaan van het normale.

Volgens DE Vries is het voor een normale spruiting belangrijk,

dat de eerstgevormde spruit blijft bestaan, dat deze dus niet

wordt weggenomen. Dit is mogelijk, wanneer aan het licht bij

niet te hooge temperatuur wordt bewaard. Het straks te be-

spreken eigen onderzoek voerde tot geheel dezelfde resultaten.

VoCHTiNG (11) verkreeg ontijdige knolvorming, nadat hij van
eenige knoUen de spruit doorsneed en ze vervolgens plantte.

Hij vermeldt echter niet, dat onder gelijke omstandigheden
knollen met niet-doorgesneden spruit niet tot ontijdige knol-

vorming overgingen. Het verschijnsel trad vooral op, wanneer
knollen werden gebruikt, die lang droog waren bewaard. Dit

laatste is van belang in verband met de later te ontwikkelen

theorie over de oorzaak der ontijdige knolvorming.

In 1 902 publiceerde Vochting (12) resultaten van experimenten
over den invloed van eenige uitwendige factoren op de ontijdige

knolvorming. Feitelijk is deze publicatie de eenige, die uitvoeriger

op de kwestie ingaat.

Vochting toonde aan, dat onder lage temperatuur na het

uitpoten onderzeeervorming kan optreden bij knollen van het

rasMarjolin (Sechswochenkartoffel), terwijl bij hooge temperatuur

normale groei optreedt. Analoog werkt de bodemvochtigheid

na het uitplanten: wanneer bij droogte onderzeeervorming kan
plaats hebben, is in vochtige omgeving normale groei mogelijk.

Deze resultaten mogen niet zonder kritiek worden aanvaard.

Bij het lezen van Vochting 's publicatie krijgt men den indruk,

dat door lage temperatuur of door droogte na het uitpoten zonder

meer ontijdige knolvorming te voorschijn kan worden geroepen.

Met betrekking tot de temperatuurs-invloed zegt Vochting
immers: „Der Experimentator hat es also mit diesem einfachen

Mittel in der Hand, die eine oder andere Sprossform entstehen

zu lassen."

Nu zal in het volgende de juistheid van Vochting's resultaten

met betrekking tot de werking van lage temperaturen en ge-

ringe bodemvochtigheid na het uitpoten nader worden be-

vestigd (zie pg. 207—213), echter niet steeds. Men moet n.l. uit-

gaan van knollen, waarin tijdens de bewaring een neiging voor

onderzeeervorming is ontstaan. Bestaat deze niet, dan treedt

na het uitpoten geen ontijdige knolvorming op, ook niet bij lage

temperatuur en droogte. Blijkbaar werkte Vochting nu met
materiaal, waarin de neiging voor ontijdige knolvorming reeds

k
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ontstaan was. Dit is niet gemakkelijk te kontroleeren, omdat over

de bewaring van Vochtixg's proefmateriaal niets is medege-
deeld. Alleen geschiedde het uitplanten nooit v66r April; de

bewaring had dus steeds vrij lang geduurd en naar mate de

bewaring langer is, neemt de kans op het optreden van de neiging

voor onderzeeervorming toe, zooals nader zal worden aangetoond.

Het is mogelij k, dat in het ras Marj olin de neiging voor onderzeeer-

vorming als ras-eigenschap aanwezig is. Vochting zelf zegt,

dat bij Marj olin de inwendige verhouding tusschen knolvorming
en spruitvorming in labiel evenwicht is, hetgeen bij geen ander

ras voorkomt. Hoe dit zij, Vochtixg's resultaten mogen niet in

hun algemeenheid worden aanvaard, zonder de toevoeging:

wanneer in de knollen reeds de neiging voor ontijdige knol-

vorming aanwezig is.

ScHLUMBERGER (8a) vermeldt, dat 1924 voor Duitschlandeen

onderzeeer-jaar is geweest. Hij citeert de boven ontwikkelde

meening van Vochtixg en zoekt verband tusschen de onderzeeer-

vorming en het koude weer na het poten. Tevens zegt hij echter

:

,,Von manchen werden Mietenschaden dafiir verantwortlich

gemacht."
De voorloopige resultaten, in 1923 door schrijver medegedeeld,

worden in het volgende hoofdstuk geresumeerd, terwijl op ver-

schillende plaatsen nog enkele mededeelingen uit de litteratuur

ter sprake komen.
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III. EXPERIMENTEEL GEDEELTE.

§ 1. VROEGERE RESULTATEN.

Een beschrijving van het onderzoek kan als uitgangspunt
nemen een korte samenvatting van de resultaten, bij het voor-

onderzoek verkregen. Deze zijn de volgende.

Proefondervindelijk werd aangetoond, dat pootaardappelen
na bewaring bij + 1.5° of + 5° C. niet tot ontijdige knolvorming
na het uitpoten overgingen. Na een bewaring bij 9° of 13° kwam
ontijdige knolvorming voor en wel sterker, naar mate de tem-

peratuur na het uitpoten lager was; b.v. kwam bij 3°, 6° en 9°

na het uitpoten onderzeeervorming voor bij gedeelten van een

partij, waarvan andere gedeelten zich bij 15° normaal ontwik-

kelden en bij 12° overgangen vertoonden.

Door betrekkelijk warme bewaring bleek (fus een neiging voor

ontijdige knolvorming te kunnen ontstaan en de ontwikkeling

van deze neiging werd in de hand gewerkt door lage temperaturen

na het uitpoten.

Nu werkten de hooge temperaturen zeer bevorderend op de

spruitvorming, zoodat bij de warmere bewaring meerdere keeren

moest worden afgesproten, hetgeen bij de bewaring bij 1.5°

en 5° niet of slechts een keer noodig was. Het bestaan van een

verband tusschen warme bewaring, verlies van veel spr-uit-

materiaal tijdens de bewaring en ontijdige knolvorming na het

uitpoten was dus waarschijnlijk.

Verschillende aan^TJzingen werden ten slotte verkregen, die er

op wezen, dat alleen onderzeeervorming optrad, wanneer knollen

werden gepoot, voorzien van een spruit. Dadelijk zij er hier op

gewezen, dat deze laatste uitspraak in zijn algemeenheid niet

bewaarheid is geworden bij het verdere onderzoek.

§ 2. OPZET VAN HET VERDERE ONDERZOEK.

Nadat aanwijzingen waren verkregen voor een verband

tusschen verlies van veel spruitmateriaal tijdens de bewaring en

ontijdige knolvorming na het uitpoten, kon het verdere onderzoek
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zich allereerst tot taak stellen cle beantwoording van de vraag

:

Welke faktoren beinvloeden een snelle spruitvorming tijdens de

bewaring ? Daarnaast leidde het voor-onderzoek tot de probleem-
stelling: Welke faktoren beinvloeden de ontijdige knolvorming
na het uitpoten, wanneer bij de bewaring een neiging voor onder-

zeeervorming is ontstaan ?

Wanneer de inwendige, erfelijk gefixeerde faktoren, — die

bij Sch'otsche Muis een mogelij kheid voor vroegtijdige en snelle

spruitvorming uitmaken — als gegeven worden beschouwd,
blijven voor het experiment de uitwendige faktoren over, die

ruw-weg kunnen worden aangegeven als : temperatuur, vocht,

licht. Een lets nadere beschouwing van deze uitwendige faktoren

is hier dadelijk gewenscht.

Op het tijdstip, dat de bewaring intreedt, behoeven niet allq.

knollen aan elkaar gelijk te zijn met betrekking tot hun inwen-

dige voorbereiding voor spruitvorming. Onderzocht werd de

invloed op de latere spruitontwikkeling van: de bodemvochtig-
heid in het laatste gedeelte van den groei der poters, de rooitijd

en de knolgrootte. We kunnen de werking dezer faktoren samen-
vatten onder het begrip ,,voorgeschiedenis der poters."

Op de spruitvorming tijdens de bewaring heeft allereerst de

temperatuur grooten invloed. Van niet geringere beteekenis is

de invloed van het licht gebleken. Naast deze beide faktoren

komt aan de luchtvochtigheid invloed toe. Deze laatste faktor

is echter niet experimenteel bestudeerd; wel kon een meening

worden gevormd over zijn werking, naar aanleiding van de

overige resultaten. Ook de invloed van de behandeling van het

pootgoed werd nagegaan, waaronder te verstaan is de manier,

waaroj) het afspruiten geschiedde.

Als faktoren, die hun werking na het uitpoten doen gelden,

kwamen temperatuur en bodemvochtigheid in aanmerking.

In het volgende wordt allereerst de werking der afzonderlijke

faktoren besproken, om ze daarna kort in hun onderlinge samen-

hang te beschouwen. Het is doelmatig om een, beschrijving van

de methode van onderzoek vooraf te laten gaan.

§ 3. METHODE VAN ONDERZOEK.

De bewaring der knollen geschiedde in aardbeimandjes, ook

wel ,,sloffen" genoemd, waarin meestal telkens 20 knollen werden

bewaard. Wanneer bij de proef in kwestie de bedoeling was het

gewichtsverlies tijdens de bewaring te bepalen, werden de

knollen met inkt genummerden bij het begin der bewaring, als-
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mede voor het uitpoten gewogen; uit deze twee wegingen werd
het gewichtsverlies uitgerekend en in percenten van het oor-

spronkelijke knolgewicht uitgedrukt. Tenzij anders vermeld,

werden de knollen afgesproten, wanneer de spruiten een lengte

van i 4 c.M. hadden bereikt.

Het uitpoten geschiedde bij de laboratoriumproeven in zaai-

pannen, waarin meestal 4, een enkele maal 5 knollen werden
gepoot. De zaaipannen werden twee aan twee in een zinken bak
geplaatst; door hierin meer of minder water te brengen werd de

bodemvochtigheid naar willekeur geregeld. Bij de overige

proeven geschiedde het uitpoten in den vollen grond.

Van iedere uitgepote partij werd in een kaartsysteem de

algemeene toestand der afzonderlijke knollen bij het poten —
hard of slap, aantal en grootte der spruiten — , de datum en de

verdere ontwikkeling genoteerd. De invloed van de temperatuur
werd grootendeels in thermostaten bestudeerd. Met het oog op
het verkrijgen van constante lage temperaturen waren de

thermostaten geplaatst in een tweetal koelkelders, waarvan de

eene geregeld onder 0° C. werd gehouden, de andere onder 6° C.

Als thermostaten werden houten kasten gebruikt, plaats bie-

dende voor 24 mandjes of voor 16 zaaipannen; de temperatuur

werd constant gehouden door middel van een electrische metaal-

regulateur, uitgevonden en gemaakt door amanuensis J. Boek-
HORST. Op deze wijze werd de temperatuurreeks 2° — 4° — 6° —
8° — 10° — 12° C. verkregen. Een ingebouwde kamer van
het laboratorium, die gedurende den winter een vrijwel con-

stante temperatuur van 16° aannam, sloot bij deze reeks aan.

Zoowel thermostaten als constante kamer werden door het

plaatsen van diepe borden met water van een voldoende lucht-

vochtigheid voorzien; er was ventilatie in beide.

In de tot nog toe beschreven proefruimten heerschte duister-

nis. De bewaarproeven aan het licht werden gedeeltelijk uit-

gevoerd in de op het Noorden liggende kiemkas van het Labora-

torium, waar gedurende den winter de temperatuur vrij con-

stant 10° was; voor een ander gedeelte werden ze genomen in

twee op het Zuiden liggende kasten, waar eveneens het licht

vrij kon toetreden en waar uit den aard der zaak de temperatuur

aan sterkere schommelingen onderhevig was; zij was hier vrij

hoog, gemiddeld 18° a 20°.
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§ 6. DE VOOR-GESCHIEDE^'IS DER POTERS.

1 . Bodemvochtigheid

.

Teneinde de invloed der bodemvochtigheid in het laatste

gedeelte Tan den groei te bestudeeren werden 200 planten in

potten gekweekt en aanvankeKjk volkomen gelijk behandeld.

Op 2 Augustus 1) werd de partij in tweeen verdeeld. waarbij de

eerste helft uit plant No. 1, 3, 5 enz. en de tweede helft uit plant

No. 2, 4, 6 enz. werd samengesteld. Beide groepen van 100

planten werden in de Xoorderkas geplaatst ; de eerste groep werd
niet begoten, de tweede werd geregeld gegoten. Hoewel ver-

schillen in standplaats zeer onwaarschijnlijk waren, werden om
de vier dagen de partij en van plaats verwisseld. Op 22 Augustus,

dus na bijna 3 weken, toen de droog gehouden planten waren
afgestorven, werd de verschillende behandeling beeindigd en

werden de jonge knollen geoogst.

De oogst van de begoten planten was aanmerkelij k grooter

in gewicht (gemiddeld gewicht per knol 34.1 gram tegen dat van
de drooggehouden planten 27.1 gram). De knollen der droge

planten zagen er rijp uit, de andere onrijp; de eerste waren vaak
eenigermate slap, *de laatste waren alle hard; de kleur van de

,,droge" knollen was bruiner dan van de ,,natte".

Na den oogst werden de knollen gewasschen en van iedere partij

80 knollen stuk voor stuk gewogen. Ze werden aanvankelijk bij

2° bewaard. Op 2 November werd iedere partij verdeeld in

vieren en deze gedeelten van 20 knollen ieder werden gebracht

bij 4°, resp. 6°, 8° en 10° C.

Omstreeks half Januari werd waargenomen, dat de droge

knollen eerder met spruiten begonnen dan de natte. Het eerst

werd dit waargenomen bij 10°, later ook bij 8°; het verschil was
echter gering en niet in een bepaald aantal dagen uit te drukken.

Een soortgelijke waarneming over den invloed der droogte

is door LoHxis (4) vermeld; deze waarneming vergelijkt echter

verschillende jaren en niet verschillend behandeld materiaal

in een jaar.

De bij 4° resp. 6° bewaarde knollen werden tijdens de bewaring

niet afgesproten, de bij 8° en de bij 10° bewaarde werden op 24

Maart afgesproten.

Na half Mei werd het koelen stopgezet en werden alle knollen

verder bewaard bij een temperatuur van omstreeks 15°.

^) Tenzij anders vermeld, zijn de proeven genomen in het najaar

van 1923 en in het voorjaar van 1924.
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Tusschen 16 Juni en 8 Juli werden alle partijen afgesproten en
de knollen weer stuk voor stuk gewogen. Het hierna berekende
gewichtsverlies resulteert dus iiit verlies van spruitmateriaal en
verlies tengevolge van ademhaling en directe verdamping door
knol en spruit.

Bij een onderlinge vergeKjking der gewichtsverliezen van de
knollen uit een en dezelfde groep bleek een ontzettend sterke

variatie te bestaan. Om een extreem voorbeeld te noemen, ver-

toonde een knol van 27.0 gram een gewichtsverlies van 51.4 %,
terwijl een knol van 27.6 gram een verlies van 24.6 % vertoonde.

De oorzaak van deze sterke variatie — die in alle proefreeksen

is gebleken — valt niet nader aan te geven, daar het materiaal

zoo gelijk mogelijk behandeld is geweest. Aangezien echter in

alle reeksen een ongeveer even sterke variatie heerschte, kunnen
de verschillende getallen toch worden vergeleken. Het gemiddel-

de gewichtsverlies in procenten beliep:

nat droog
bij 4° 33.9 23.5.

„ 6° 41.5 20.8.

„ 8° 37.9 17.5.

„ 10° 44.3 24.7.

gemiddeld 39.4 21.6.

Er blijkt dus een uitgesproken sterker gewichtsverlies bij de

vochtig gekweekte knollen tijdens de bewaring tezijnopgetreden.

Verder blijkt deze tegenstellingte bestaan, datde droog gekweekte

knollen wel lets eerder met de spruitvorming beginnen, doch

dat het verdere verloop der spruitvorming ten gunste van de

vochtig gekweekte knollen is.

Het verschil in gewichtsverlies berust niet op een verschil

in vochtgehalte bij het begin der bewaring. Een vochtbepaling

wees uit, dat nat gekweekte knollen 75.9 + 0.2 % vocht bezaten

en droog gekweekte 76.3 ± 1.0 %; het verschil bedraagt dus

0.4 J^ 1-0 %, hetgeen geen reeele waarde voorstelt.

Bij de vochtig gekweekte planten zijn de normale groeiprocessen

langer in gang gebleven dan bij de droog gekweekte planten en

het schijnt dus, dat hierdoor een grootere hoeveelheid toekomstig

spruitmateriaal is gevormd. Dit is temeer waarschijnlijk, daar

de laatste weging der knollen is uitgevoerd op een tijdstip, dat

ze vrijwel geheel uitgeput waren.

Uit het oogpunt der ontijdige knolvorming zonder meer zou

dus eenerzij ds het vochtig kweeken— later begin der spruiting—

,
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anderzijds het droog kweeken — minder gewichtsverlies —
zijn aan te bevelen. Het voorkomen der droog gekweekte knollen

was echter min of meer abnormaal en uit een algemeen oogpunt
zijn zij niet te verkiezen boven de vochtig gekweekte knollen,

die tot een veel krachtiger ontwikkeling in staat zijn. Waar
verder zulke extreme verschillen als in het experiment voor-

kwamen, in de kultuur wel nooit voorkomen en ook niet kunst-

matig te voorschijn zijn te roepen, liebben maatregelen in deze

richting weinig waarde. Men kan beter op andere, later te be-

spreken, wijze een te snelle ontwikkeling van de spruiten van
vochtig gekweekte knollen tegengaan.

2. Eooitijd.

De invloed van den rooitijd werd bestudeerd in een proef-

reeks, die, wat inrichting betreft, grootendeels overeenkomt met
de proef over bodemvochtigheid.

8 veldjes Schotsche Muis, ieder van 36 planten, werden ge-

durende 8 opvolgende weken wekelijks gerooid, het eerste 6

Augustus, het laatste 24 September; de eerste drie of vier weken
waren de planten nog geheel groen ; daarna begon de afsterving,

tot bij de laatste rooiing alle planten geheel dood waren.

Direct na het rooien werden 80 knollen uitgezocht, schoon-

gemaakt, gewogen en voorloopig bewaard bij 2° C. Deze tempera-

tuur werd gekozen, omdat hierbij geen spruiting optreedt, zooals

vroeger was gebleken. Op 2 November werd iedere partij in

vieren gesplitst; de groepen van 20 knollen werden in een om-
geving van 4°, resp. 6°, 8° en 10° gebracht. Bij iedere temperatuur

werden dus 8 partij tjes van 20 knollen bewaard, afkomstig van
8 opeenvolgende wekelijksche rooiingen.

Omstreeks half Januari was waar te nemen, dat de spruit-

vorming vroeger begon bij de vroeger gerooide partij en; het

eerst werd dit waargenomen bij 10°, later ook bij 8°. Een geleide-

lijke afname in begin van spruiting was te bemerken naar mate
later was gerooid. Het verschil was niet van dien aard, dat het

in een bepaald aantal dagen kon worden uitgedrukt; wel was
het sterker uitgesproken dan in de vorige proefreeks. .

Een soortgelijke waarneming is medegedeeld door Dijt (3),

echter niet met betrekking tot het spruiten van vroege aard-

appels, doch met betrekking tot het eerder opkomen van vroeger

gerooide aardappels (Zeeuwsche Blauwen, Eigenheimer, Bravo,

Roode Star).

De bij 4° bewaarde knollen werden niet afgesproten; de bij

6° en 8° bewaarde knollen werden op 24 Maart, de bij 10° be-
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zeer zorgvuldig samengesteld op een dusdanige wijze, dat zeer

groote, groote, middel, kleine en zeer kleine knollen ongeveer

in even groot aantal voorkwamen. In totaal werden aanvankelijk

291 knollen in de proef opgenomen. Zij werden tusschen 20 en
25 October gewogen en daarna bewaard bij 16°. Bij de bewerking
van het materiaal werden 5 knollen uitgeschakeld. De knollen

werden afgesproten op 23 November, 18 December, ISJanuari

en 27 Maart. Direct na de laatste afspruiting werden de knollen

wederom gewogen.

Nadat het meerendeel der knollen voor de vijfde keer spruiten

had gevormd — 64 knollen sproten niet meer — werden alle

knollen buiten uitgepoot op 26 Mei en in hun ontwikkeling

nagegaan op 6 Juni.

Het verband tusschen knolgrootte, gewichtsverlies tijdens de

bewaring en onderzeeervorming na het uitpoten kon op die

manier worden vastgelegd. De resultaten zijn in onderstaande

tabel vereenigd, waarbij allereerst het volgende moet worden
opgemerkt.

Nadat het materiaal was gerangschikt in volgorde van af-

dalend gewicht werd het verdeeld in 6 groepen en werd van
iedere groep het gemiddeld gewicht en het gemiddeld gewichts-

verlies berekend.

Aangezien de knollen, die geen vijfde spruit hadden gevormd,
zich na het uitpoten heelemaal niet meer bleken te ontwikkelen,

zijn deze uitgeschakeld bij het aangeven van het percentage der

groep, dat tot onderzeeers is geworden. Voor het overige behoeft

de tabel geen nadere toelichting.

ft
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regelmatig als het gemiddeld percentage gewichtsverlies, het-

geen een questie van toeval kan zijn. Wanneer men bedenkt,
dat de verschillen in gemiddeld gewicht der verschillende groepen
kleiner worden naar mate het gemiddeld gewicht zelf kleiner wordt
en men in verband hiermede allereerst de beide uiterste groepen
vergelijkt, springt het verschil des te duidelijker in het oog.

Door de zeer groote variatie van het knolgewicht loonde het
— evenals in analoge gevallen — niet de moeite de middelbare
fouten te berekenen. In verband hiermede kan aan de vermelde
getallen geen al te .groote waarde worden gehecht. Er is echter

een duidelijke richting in het verloop der getallen en dit voert
tot de conclusie, dat in het algemeen groote poters beter zijn

dan kleine, tenminste uit een oogpunt van onderzeeervorming.

§ 5. DE BEWARING.

1. Temperatuur.

De invloed der temperatuur tijdens de bewaring werd nage-

gaan in verschillende proefreeksen, welker hoofddoel de bestu-

deering van andere faktoren was.

Er bleek, dat Schotsche Muis-knollen bij 2° C. niet spruiten,

bij 4° wel. Het minimum der spruitvorming tij dens de bewaring
ligt dus tusschen 2° en 4°. Bij de temperaturen, die voor het hier

besproken onderzoek van belang waren en die tot 20° C. gingen,

bleek hoogere temperatuur toename van spruitvorming te

beteekenen. Hand in hand hiermede gaat een toename van de

mogelijkheid voor onderzeeervorming.

Aangezien niet bij een doorloopende temperatuur-reeks

knollen werden bewaard, die op dezelfde wijze werden behandeld
— plaatsgebrek in de thermostaten maakte het onmogelijk —

-

kunnen geen getallen worden aangegeven, die in een tabel den

invloed van de temperatuur op de spruitvorming illustreeren.

De getallen, vermeld in de tabellen op pag. 21 en op pag. 23,

geven een beperkt beeld hoe hoogere temperatuur in het al-

gemeen bevorderend werkt op de spruitvorming.

Reeds in het voor-onderzoek werd gevonden, dat door warmere

bewaring een neiging voor onderzeeervorming ontstaat. Bij de

bespreking van den invloed der behandeling van de poters

zal nader worden aangegeven, hoe tengevolge van een grooter

gewichtsverlies tijdens de bewaring — hetwelk bij hoogere be-

waartemperatuur optreedt— de neiging voor onderzeeervorming

sterker wordt.

12
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Er dient hier op te worden gewezen dat stij ging van temperatuur

in de hier besproken proeven en waarschijnlijk ookin de praktijk

ook toename van directe verdamping beteekent. En aangezien

het vanzelfsprekend is, dat door een spruit-epidermis meer ver-

damping plaats heeft, onder overigens gelijke omstandigheden,

dan door een knol-oppervlak, dat grootendeels uit kurk bestaat.

wordt het gewichtsverlies tengevolge der verdamping bij hoogere

temperaturen nog vermeerderd, doordat dan ook krachtiger

spruitvorming plaats vindt. Ook de ademhaling zalaanvankelijk

toenemen.

De volgende waarneming is nog de vermelding waard. Mede-
gedeeld werd reeds, dat de knollen uit de rooitij dsproef direct

na het rooien bij 2° werden gebracht en later werden geplaatst

bij hoogere temperaturen (4° 6°, 8° en 10°). Tegelij kertij d met
deze partijen werden bij dezelfde temperaturen knollen gebracht,

die na het rooien waren bewaard bij keldertemperatuur, welke

niet werd waargenomen, echter aanmerkelijk hooger was dan
2°, naar schatting gemiddeld 12°. Het bleek nu, dat de laatste

knollen veel eerder met spruiten begonnen dan de knollen, die

direct na het rooien waren gebracht bij 2°. Het verschil beliep

bij 10° omstreeks 2 maanden en werd grooter bij de lagere tem-

peraturen. Hieruit volgt, dat aan de temperatuur, waaraan de

knollen direct na het rooien zijn blootgesteld, grooten invloed

moet worden toegekend op de inwendige processen, die aan de

spruiting voorafgaan; bij 2° schijnen deze vrijwel geheel te zijn

stop gezet.

Er is verder gebleken, dat soms spruiten van knollen, die

aanvankelijk bij hoogere temperatuur (16°) bewaard waren, na
overbrenging bij 2° niet meer in de lengte groeiden, doch aan den

top tj^pische vormveranderingen ondergingen. Ze verdikten

zich n.l. en kregen het voorkomen van een knolletje in het aller-

eerste stadium van ontwikkeling. In het bijzonder trad dit ver-

schijnsel op bij knollen, die reeds eenige keeren waren afgesproten.

Verder onderzoek wees uit, dat dergelijke knollen na het uit-

poten zich normaal ontwikkelden en geen ontijdige knolvorming

vertoonden, wanneer tenminste het gewichtsverlies niet reeds

te groot was.

Eenige gevallen uit de praktijk zijn mij bekend geworden, die

overeenkwamen met de laatst besproken waarneming en die

op analoge wijze konden worden verklaard, n.l. door het plotse-

ling sterk dalen van de temperatuur. De daardoor optredende

spruit-verdikking op zichzelf behoeft geen aanwijzing te zijn,

dat na het uitpoten een onderzeeer wordt gevormd.
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Wat de bewaring in de praktijk betreft kan in verband met
het bovenstaande diis worden aangegeven, dat te snelle spruit-

vorming en in verband hiermede ontstaan van de neiging tot

onderzeeervorming, het best voorkomen kunnen worden door de

poters bij een zoo laag mogelijke temperatuur te bewaren. Welke
temperatuur nog toelaatbaar is, is om verschillende redenen
moeilijk nauwkeurig aan te geven. Reeds is gebleken, dat de

voorgeschiedenis de spruitvorming beinvloedt. Daarnaast hangt
het tot uiting komen van de neiging voor onderzeeervorming
af van invloeden na het poten. Verder is de bewaartemperatuur
in de praktijk nooit constant.

Er kan echter gevraagd worden naar een gemiddelde tempera-

tuur. ProefondervindeHjk is gebleken, dat een gemiddelde tem-

peratuur van 9° te hoog is ;
6° is niet te hoog gebleken. Een gemid-

delde temperatuur van 6°—8° kan als grens worden beschouwd
waar men moet trachten onder te blij ven. In de maanden Novem-
ber t.m. Maart is hieraan gemakkelijk te voldoen, omdat de

gemiddelde lucht-temperatuur dan onder de genoemde grens

blijft. De maanden Augustus t.m. October hebben echter een

temperatuur, die als gemiddelde te hoog is, en juist in deze

maanden— direct na het rooien— heeft de temperatuur grooten

invloed op de inwendige voorbereiding voor spruitvorming. Het
verdient dus vooral aanbeveling in deze maanden de poters

op een koele plaats te bewaren.

Er zij nog op gewezen, dat het bovenstaande geldt voor be-

waring in donker. Bewaring in het licht schept geheel andere

mogelij kheden.

2. Licht.

Reeds in 1856 decide Schacht (7) mede, dat de spruitvorming

sterk wordt tegengehouden door de knollen aan het licht te

bewaren. Deze waarneming is later door verschillende andere

onderzoekers bevestigd (Sachs (6), Von Rappakd (5), de Vries

(13), VOCHTING (11, 12)).

De volgende waarnemingen werden verricht in verband met

de werking van deze faktor.

Om later voor verschillende kultuurproeven te dienen werd

een groot aantal knollen aan het voile daglicht bij omstreeks 10°

bewaard. Het allereerst in het oog vailende verschil met in het

donker bewaarde knollen was de vorming van een groene kleur-

stof in het licht. Daarna bleek, dat de spruitontwikkeling bij de

in het licht bewaarde knollen geheel anders verliep; de spruiten

bleven klein, werden dik, zeer stevig en groen van kleur; later
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werd een begin van bladvorming waargenomen. Het geheele

voorkomen dezer spruiten wees op de mogelij kheid van een
snelle en krachtige ontwikkeling na het poten. Afspruiten was
geheel overbodig. Geen dezer knollen is na het uitpoten tot onder-

zeeer geworden (verg. fig. 3).

Een vergelijkende proef tusschen licht en donker bewaren
werd bij vrij hooge temperatuur — omstreeks 16° a 18° —
genomen.

2 partijen, ieder van 200 knollen, werden vanaf 27 September
in dezelfde ruimte bewaard, de eene aan het voile licht, de andere

door afdekken met donker zeildoek in het donker. De ontwikke-

lingsgang van de knollen, die aan het licht waren blootgesteld,

was analoog aan die van de knollen, bij 10° aan het licht bewaard.
Bij de hoogere temperatuur werden de spruiten lets grooter,

afspruiten was echter ook hier totaal overbodig.

De donker bewaarde knollen daarentegen vormden zulke

lange spruiten, dat op 3 December, 3 Januari, 30 Januari en

29 Maart afgesproten moest worden ; de laatste drie keeren waren
de spruiten zeer lang, omstreeks 8 a 10 c.M. en zeer dun (verg.

fig. 4).

Door wekelijksche uitpotingen van 10 knollen vanaf 22 Maart
werd de ontwikkeling na het uitpoten nagegaan in den vollen

grond. Geen der aan het licht bewaarde knollen is tot onderzeeer

geworden; van de eerste 10 uitgepote donker bewaarde knollen

werden vijf tot onderzeeers, van het tweede tiental drie. Dit

laatste tiental bestond uit knollen, die op 29 Maart nog niet

waren afgesproten. De beide volgende keeren werden knollen

zonder spruit gepoot, die zich niet meer ontwikkelden. Onder
kunstmatig geregelde temperatuur werden op 5 Mei 4 knollen

van beide groepen in een zaaipan bij 8° en 4 bij 16° geplaatst.

De spruiten der licht bewaarde knollen groeiden normaal op,

de 4 donker bewaarde en bij 8° gepote knollen werden tot onder-

zeeers, evenals 2 van de 4 bij 16° gepote; de beide andere ver-

toonden vrijwel geen ontwikkeling.

In de donker bewaarde knollen blijkt dus de neiging voor

onderzeeervorming te zijn ontstaan, hetgeen bij de licht bewaarde

knollen niet het geval is.

Het groote voordeel van bewaren aan het licht is gelegen in

de remmende werking van het licht op de spruitvorming, waar-

door afspruiten overbodig wordt. Men kan ook aan duisternis

een etioleerende werking op de spruit toeschrijven, waardoor

deze zich sterk in de lengte ontwikkelt. Het is niet uitgemaakt

of onder constante belichting nog spruitvorming optreedt.

Hoe dit zij, voor de praktijk is het zeer belangrijk, dat in



197

het bewaren aan het daglicht een middel kan worden ge-

vonden om te snelle spruitvorming tegen te gaan. Afspruiten

wordt hierdoor overbodig, maar daarnaast ligt het voor de hand,

dat door het grootere oppervlak der donker-spruiten meer ver-

damping plaats vindt dan door dat van de licht-spruiten. Om
dit nader na te gaan werden op 8 Mei 2 partijen van 14 knollen

genomen, die door bewaren bij 2° nog niet waren gesproten,

behalve 5 van de 14 knollen, die gedurende 2 weken bij 16° een

begin van spruitvorming waren gaan vertoonen. Een der partijen

werd donker, de ander licht bewaard bij 18°. Bij het begin der

proef werden alle knollen gewogen, hetgeen op 26 Juni en op
29 Juli herhaald werd. De gewichtsvermindering, die dus alleen

tengevolge der verdamping en der ademhaling optrad, verliep

regelmatig. Op 29 Juli werd de proef alsgeeindigdbeschouwden
werd het percentage gewichtsverlies der knollen berekend. Als

gemiddelden werden de volgende getallen verkregen.

licht bewaard donker bewaard verschil

aanvankel. niet gesproten 18.3 25.6 7.3

aanvankel. zwak gesproten 20.3 31.7 11.4

Er is dus een aanmerkelijk grooter gewichtsverlies opgetreden

bij de donker bewaarde knollen. Het gewichtsverlies bleek verder

niet zoo sterk te varieeren als in gevallen, waarbij afgesproten

werd; alleen 1 knol der licht bewaarde partij, aanvankelijk niet

gesproten, wees een percentage aan van 34.5, hetgeen dus 16.2 %
boven het gemiddelde en 16.6 % boven de op een na hoogste

waarde gaat. De middelbare fout van het verschil in deze groep

is dan ook groot, n.l. ^^ 6.8; in de tweede groep — aanvankelijk

zwak gesproten — bedraagt hij ^t 3.2, zoodat dit verschil dus

reeel is; zonder de sterk afwijkende knol in de eerste groep zou

ook dit verschil reeel zijn. In ieder geval is de konklusie geoor-

loofd, dat bij bewaren in donker zonder meer een grooter direct

gewichtsverlies optreedt dan bij bewaren aan het licht.

Men zou kunnen veronderstellen, dat de heilzame werking van

het licht zich verder uitstrekt dan prophylaxis, m.a.w. dat het

licht ook a.h.w. therapeutisch werkt. Dit is gebleken niet zoo te

zijn. Knollen, waarin door warme bewaring in donker de neiging

voor onderzeeervorming ontstaan was, werden eenige weken aan

het licht geplaatst bij 10°. Na uitpoten vormden alle onder-

zeeers (verg. verder pag. 212—213).

In het voorgaande werd medegedeeld, dat te snelle spruit-

vorming bij bewaren in donker kan worden tegengegaan door
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koele bewaring, zooveel mogelijk onder 6 a 8°. Ook bij hoogere

temperaturen kan te snelle spruitvorniing worden tegengegaan

door de knollen aan het voile daglicht te bewaren; dit heeft

bovendien het voordeel, dat er minder direct gewichtsverlies

optreedt.

Nu zij er hier dadelijk op gewezen. dat een enkele maal ook
onderzeeervorming is opgetreden bij knollen, aan het licht be-

waard. Later zal nader worden aangetoond, dat dit verschijnsel

moet worden beschouwd als gevolg van te veel direct gewichts-

verlies door de hoogere temperatuur (18 a 20°). Deze tempera-

tuur is echter hooger dan de gemiddelde temperatuur in de be-

waarplaatsen, zoodat onderzeeervorming na zeer warme bewaring

aan het licht alleen wetenschappelijke waarde heeft; hierop

wordt nader teruggekomen (pag. 219).

Is men in zijn bewaarplaats verzekerd van voldoend lage

temperaturen— onder 6 a 8° gemiddeld— , dan is licht-bewaring

niet noodig. Is er kans, dat de temperatuur te hoog wordt, dan
kan bewaren aan het voile licht te snelle spruitvorming voor-

komen.

3. Lucht-vochtigheid.

Door technische moeilijkheden is de luchtvochtigheid niet

in het experiment opgenomen. Er zal in het volgende echter

worden aangetoond, dat de neiging voor ontijdige knolvorming

optreedt tengevolge van vochtverlies en dat ook atspruiten als

vochtverlies werkt. Om te snelle verdamping mede te voorkomen
kan nu worden aangegeven, dat een voldoende luchtvochtigheid

gewenscht is, anders zouden knol en spruit te veel kunnen uit-

drogen. Hiertegenover staat, dat groote luchtvochtigheid vooi

spruitvorming gunstig is, dat dus misschien een te snelle spruit-

vorming zou plaats hebben tengevolge van de te groote lucht-

vochtigheid. Het is echter beter om spruitvorming tegen te

houden door bewaring bij lage temperatuur of aan het licht dan

om door groote luchtvochtigheid te trachten sterke verdamping
tegen te gaan.

4. Behandeling van het pootgoed.

In de proefreeksen over de behandeling van het pootgoed werd
getracht een antwoord te vinden op de vraag, of er een bepaald

gewichtsverlies is aan te geven, waarboven neiging voor ontijdige

knolvorming ontstaat. Hiertoe werd de ontwikkeling na het

poten vergeleken van knollen, die niet waren afgesproten met
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knollen, die een keer, twee keer, enz. tot vijf keer toe waren
afgesproten; het gewichtsverlies werd dus geregeld grooter.

Uitgegaan werd van eenige reeksen van 17 mandjes, ieder

met 20 knollen. De behandeling was nu deze, dat toen de eerste

spruit was gevormd, 20 knollen werden gepoot met deze spruit

en 20 knollen na afspruiten. Tegelijkertijd werden de andere
partijen op 4 na afgesproten en verder bewaard, tot de tweede
spruit was gevormd; het boven beschrevene werd herhaald en
zoo voorts.

Met het poten van 2 der 4 nog niet afgesproten partijen werd
gewacht tot de spruit hiervan zich abormaal lang had ontwikkeld

;

ook bij de tweede helft dezer 4 mandjes werd aldus gehandeld,
nu natuurlijk t.o.v. de tweede spruit. Van iedere knol werd het

gewichtsverlies bepaald, zoodat het verband tusschen gewichts-

verlies en ontwikkeling na het uitpoten kon worden nagegaan.
Verder werd dus de ontwikkeling vergeleken van knollen met
spruit en knollen zonder spruit. Ten slotte werd iedere partij van
20 knollen bij het poten verdeeld in eenige kleinere groepen, die

ieder onder verschillende temperatuur werden gekweekt; soms
werd ook de bodemvochtigheid gevarieerd.

In totaal werden 3 parallel-reeksen genomen, die ieder bij ver-

schillende temperatuur werden bewaard en wel na den inzet

der proef op 10 September aanvankelijk bij 6°, 8° en 10°. Bij

deze temperaturen verliep de spruiting voor de bedoeling der

proef te langzaam; op 30 October werden resp. 8°, 10° en 12°

genomen en op 21 December werd wederom verplaatst, nu naar
resp. 10°, 12° en 16°. De reeks, die bij de laagste temperatuur
werd bewaard, werd niet op boven omschreven wijze behandeld
en het materiaal uit deze reeks werd gebruikt voor andere doel-

einden, die later ter sprake komen.
Allereerst worden de resultaten vermeld van de reeks, aan-

vankelijk bij 8°, later bij 10° en daarna bij 12° bewaard. Het is

het meest overzichtelijk dit in telegramstijl te doen.

Vooraf dient de reeds herhaaldelijk gemaakte opmerking te

worden herhaald, dat het gewichtsverlies in een en dezelfde

groep zoo sterk varieerde, dat het aangeven van gemiddelden
niet veel waarde heeft en daarom niet zal worden gedaan. Een
invloed van verschillende knolgrootte is buitengesloten, omdat
het materiaal zoo zorgvuldig mogelijk uitgezocht was op gelijke

grootte. Met A wordt aangeduid de partij, die direct werd ge-

poot, met B. de partij, die eerst werd afgesproten.

le. Poling, 29 November. Gew. verl. van A 0.5— 1.4 %;
van B 0.7—3.9 %.

Bij 6°, 10° en 16° normale ontwikkeling; bij 2° geen ontwikke-
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ling van B, de knoUen van A vertoonden op 15 Maart een zeer

zwakke verdikking der spruit.

2e Poting, 2 Januari. Gew. verl. van A 2.5—6.1 %; van
B 3.7—9.0 %.

Bij 6°, 10° en 16° normale ontwikkeling ; bij 2° alsboven, ver-

dikking der spruiten iets duidelijker.

Na deze poting kon de extreem lage temperatuur van 2°

door plaatsgebrek niet meer worden toegepast; er werd nu uit-

gepoot bij 6°, 10° en 16°, terwijl bij de beide laatste temperaturen

de bodem verschillend vociitig werd gehouden, n.l. ,,nat" of

„droog".

3e Poting, 5 Februari. Gew. verl. van A 7.3— 13 %; van B
6.9—15.9 %.

Ontwikkeling van A normaal, behalve 1 knol bij 6°, die een

zeer zwakke spruitverdikking vertoonde. Ontwikkeling van

B normaal, behalve bij 10° droog, waarbij 2 der 4 knollen onder-

zeeers werden en 1 een overgang tot onderzeeervorming ver-

toonde; de twee onderzeeer-knollen hadden 15.9 en 14.7 % ge-

wichtsverlies, de overgang had 12.9 % en de normale knol 8.5 %.
4e Poting, 22 Maart. Gew. verl. van A 11.7—24.6 %; van

B 12.8—33.1 %.
Ontwikkeling van A normaal, behalve bij 6°, waarbij 2 der 4

knollen onderzeeers werden; gew. verl. deze'r knollen 17.7 en

20.4 %, der beide andere knollen 12.6 en 13.4 %.
Ontwikkeling van B

:

bij 6°
: 1 onderzeeer, de 3 andere knollen op 23 Mei nog niet

ontwikkeld

;

bij 10° nat : 1 onderzeeer, 1 overgang en 2 normaal;

bij 10° droog: 2 overgangen en 2 normaal;

bij 1 6° nat : alles normaal

;

bij 16° droog: 2 onderzeeers en 2 normaal.

5e. Poting, 5 Mei. Gew. verl. van A 17.0—28.5 %; van B
17.1—31.8 %.
Ontwikkeling van A:

b^ 6° : 4 onderzeeers

;

bij 10° nat: 3 onderzeeers, 1 normaal;

bij 10° droog: 4 onderzeeers;

bij 16° nat: 3 onderzeeers, 1 normaal;

bij 16° droog: 4 onderzeeers.

Ontwikkeling van B

:

bij 6°: 2 onderzeeers, 2 niet ontwikkeld;

bij 10° nat: 2 onderzeeers, 2 niet ontwikkeld;

bij 10° droog: 2 onderzeeers, 1 normaal, 1 niet ontwikkeld

bij 16° nat: 2 onderzeeers, 2 normaal;
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bij 16° droog: 4 zwak ontwikkelde onderzeeers.

6e Poting, 30 Juni. Gew. verl. van A 21.5 %—39.8 %; van
B 23.9 %—43.6 %.
Het uitpoten geschiedde bij 6°, 8°, 12°, 15° en 18 a 20°. Alle

knollen van A werden onderzeeeers. De knollen van B ontwikkel-
den zich niet meer, met een uitzondering bij 15°, die normaal
groeide.

De knollen, waarvan de spruiten zich langer konden ontwikke-
len voor het afspruiten dan normaal, leverden het volgende
resultaat.

le Poting, 28 Januari. Gew. verl. bij A 5.0— 12.0 %; bij

B 11.3—20.8 %.
Beide groepen ontwikkelden zich bij 10° nat, 10° droog, 16°

nat en 16° droog normaal; bij 6° vertoonde groep A bij alle drie

de knollen verdikkingen aan den spruittop, die een begin van
onderzeeervorming uitmaakten; van groep B werd 1 der 4

knollen tot onderzeeer; gew. verl. bij dezen knol 16.8 %, bij de
andere 3 resp. 14.9, 15.1 en 15.7 %.

2e Poting, 15 April. Gew. verl. bij A 22.0—36.0 %; bij B
34.5—56.5 %.
Groep A ontwikkelde zich als volgt:

bij 6°
: 4 onderzeeers

;

bij 10° nat: 3 onderzeeers, 1 normaal;
bij 10° droog: 4 onderzeeers;

bij 16° nat: 2 onderzeeers, 2 normaal;

bij 16° droog: 2 onderzeeers, 2 normaal.

Groep B vormde uitsluitend onderzeeers.

Wanneer wij het eerste gedeelte dezer proefreeks allereerst

bezien, blijkt, dat naar mate meer was afgesproten de neiging

voor onderzeeervorming toenam.

De eerste en tweede poting met spruit leverden alleen

een zeer zwakke aanduiding van spruitverdikking bij 2°.

De derde poting met spruit gaf bij 6° een zwakke verdikking,

de derde poting zonder spruit gaf onderzeeers bij 10° droog. De
vierde poting met spruit leverde bij 6° onderzeeers op; de vierde

poting zonder spruit gaf onderzeeers bij 6°, 10° nat, 10° droog

en 16** droog. De vijfde en zesde poting leverden bij alle gebruikte

temperaturen onderzeeers met uitzondering van 'de knollen

der zesde poting die zonder spruit werden gepoot.

Er blijkt dus, dat naar mate meer was afgesproten, onderzeeers

ook meer gingen optreden bij hoogere temperaturen na het

uitpoten; bij weinig afspruiten kwamen alleen onderzeeers
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bij de lagere temperaturen of bij droogte na het uitpoten.

We kunnen uit deze proefreeks de konklusie trekken, dat een
zwakke neiging voor ontijdige knolvorming alleen tot uiting

kan komen bij lage temperatuur of droogte na het uitpoten,

terwijl naar mate de neiging sterker wordt — samengaande met
een grooter gewichtsverlies— deze ook bij hoogere temperaturen
en vochtigen grond tot uiting kan komen.

Bij vergelijking van de knollen met spruit gepoot en de knoUen
gepoot na afspruiten, blijkt uit de le en 2e poting, dat wanneer
knollen zonder spruit zich niet ontwikkelen. knollen met spruit

onder gelijke omstandigheden deze spruit kunnen verdikken.

Spruitverdikking kan dus blijkbaar nog plaats hebben onder
omstandigheden, waarbij nieuwe spruitvorming niet meer kan
optreden. De derde en vierde poting wijzen er op hoe knollen

zonder spruit bij voorkeur tot onderzeeer worden, wanneer de

temperatuur laag of de grond droog is. Tenslotte leert de zesde

poting, dat wanneer geen ont\^'ikkeling meer optreedt bij de

knollen zonder spruit, de knollen met spruit zich nog tot onder-

zeeers ontwikkelen kunnen. Aanwezigheid van een spruit is

echter geen noodzakelijke voorwaarde voor onderzeeer-vorming
(verg. pag. 185).

Het tweede gedeelte van de proefreeks wijst erop hoe het

aantal keeren afspruiten er weinig toe doet, wanneer het totaal

gewichtsverlies maar groot ge.noeg wordt.

De parallel-proef, die bewaard werd bij 10°, later bij 12° en

daarna bij 16° verliep lets vlugger door de snellere spruitvorming

bij de hoogere temperatuur, gaf overigens geheel analoge resul-

taten als de zoo juist besproken reeks, zoodat het niet noodig

is alle bijzonderheden mede te deelen. Alleen gaf de derde uit-

poting lets sterker uitgesproken aanwijzingen voor het speciaal

onder lage temperatuur of bij droogte vormen van onderzeeers

door knollen zonder spruit.

Wat nu het aangeven van het percentage gewichtsverUes

betreft, dat noodig is voor onderzeeervorming, zoo is gebleken,

dat dit niet in het algemeen kan geschieden, omdat de omstandig-

heden na het uitpoten bepalen of een zekere aanleg zich al dan
niet zal uiten. Er moet dus tevens mede zijn aangegeven onder

welke omstandigheden een bepaald percentage gewichtsverlies

tot onderzeeer-vorming kan leiden.

Door de groote variatie in het gewichtsverlies wordt het verder

van weinig waarde om bepaalde grens-getallen te noemen voor

bepaalde omstandigheden. Er moet worden volstaan met
dezen regel, dat naar mate de neiging voor onderzeeer-vorming



203

door grooter gewichtsverlies sterker wordt, deze zich mirider laat

beinvloeden door temperatuur en vocht na het uitpoten. Wei
wijzen enkele getallen, genoemd in de opsomming der resultaten

op een vrij scherpe grens tusschen knollen, die al of niet tot

onderzeeer zijn geworden; een dergelijke grens is echter niet

steeds gevonden. Zoo leverde de vijfde poting der niet voltallig

T-ermelde proefreeks bij 10° droog het volgende : 1 knol met gew.

verlies van 24.3 % groeide normaal, 2 knollen met gew. ver-

lies van 31.3 %, resp. 33.0 % werden tot onderzeeer, terwijl de

vierde knol met 32.4 % verlies zich weer normaal ontwikkelde.

Een waarneming, die zeer belangrijk is gebleken in verband
met het onderzoek naar de inwendige veranderingen in den
knol, die tot ontijdige knolvorming voeren, dient hier te worden
vermeld. Het . betreft het tij dstip, waarop de normale knol-

vorming intreedt, nadat de plant een zekere bovengrondsche
ontwikkeling heeft bereikt. Het materiaal, dat bij 10° werd ge-

kweekt, leende zich voor deze waarneming goed, omdat het

aan het licht stond en de planten dus na het opkomen normaal
konden assimileeren.

Er bleek nu, dat planten, gegroeid uit knollen met derde spruit,

tot de normale knolvorming aanmerkelijk eerder overgingen dan
de planten, uit knollen met eerste of tweede spruit gegroeid.

En verder trad bij eerstgenoemde planten weer de normale

knolvorming eerder in, wanneer na het uitpoten de grond droog

werd gehouden. Dit laatste is ook in verschillende andere ge-

vallen gebleken.

Normale knolvorming schijnt dus eerder op te treden bij

planten, gegroeid uit knollen, die zijn afgesproten en dan bij

voorkeur, wanneer zij droog worden gekweekt.

Het was de moeite waard de normale knolvorming na te gaan

aan voor dit doel mooier materiaal dan de boven bedoelde proef

leverde. Hiertoe diende een gedeelte van de derde parallel-

reeks, die in het voorgaande wel even genoemd is, maar waarvan

de verdere bespreking werd uitgesteld.

De bedoeling van deze reeks was om een idee te verkrijgen

omtrent de opbrengst van knollen, die niet waren afgesproten

in vergelijking met knollen, die 1 x, 2 x, 3 X en 4 x waren af-

gesproten. Hiertoe was het dus zaak naast elkaar knollen te

hebben met le, 2e, 3e, 4e en 5e spruit.

Om deze te verkrijgen, werden 2 mandjes na vorming der

eerste spruit bij 2° geplaatst, waar geen verdere ontwikkeling

bij plaats heeft; tegelij kertij d werd het resteerende materiaal

afgesproten.
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Na vorming der tweede spruit werden wederom 2 mandjes
bij 2° geplaatst, de rest afgesproten en zoo voorts.

Op 23 Mei kon een gedeelte van het materiaal voor verge-

lijkend onderzoek naar het begin van de normale knolvorming
worden uitgepoot. Omdat het voor de normale groei der plant

bezwarend kon zijn door opgraven de knolvorming na te gaan,

werd getracht dit opgraven overbodig te maken door de knollen

te planten achter glas, dat door karton en vervolgens door een

houten deksel van het licht was afgesloten. Hoewel het eigenlijke

doel van de proef op deze wijze niet is bereikt — de knollen

ontwikkelden zich alle aan de van het glas afgewende zijde —
kon een ander punt worden nagegaan en wel de wortelvorming.

Deze begon bij de knollen met vierde en vijfde spruit na drie

dagen, bij de knollen met derde spruit na 4 dagen en bij de knollen

met eerste en tweede spruit na 7 dagen. Er was dus een sterk ver-

schil in snelheid van wortelvorming en dit verschil bleef bij de

verdere ontwikkeling bestaan. Naar mate meer was afge-

sproten werd een grooter wortelsysteem gevormd, dat sterker

vertakt was.

In begin Juli waren de planten reeds sterk ontwikkeld en

door opgraven bleek toen, dat de normale knolvorming reeds in

alle gevallen was begonnen. Er was echter een zeer sterk uitge-

sproken verschil te bemerken in dezen zin, dat de knollen bij de

planten, uit eerste en tweede spruit gegroeid, nog zeer weinig

waren ontwikkeld, daarentegen waren die van de planten, afkom-

stig uit de vierde en vijfde spruit, reeds vrij groot; de planten

uit de derde spruit vormden een overgang. Hoewel het juiste

tijdstip der normale knolvorming niet kon worden vastgesteld,

bewijst deze proef toch voldoende, dat naar mate het pootgoed

meer wordt afgesproten, de normale knolvorming bij de plan-

ten, uit deze poters gevormd, eerder optreedt.

Wat nu de opbrengst betreft van het verschillend behandeld

pootgoed, valt het volgende op te merken.

Op 26 Mei werden 10 knollen met eerste spruit, 10 met tweede,

10 met derde, 10 met vierde en 10 met vijfde spruit gepoot,

benevens 10 knollen met een aan het licht bij lO'* gevormde
spruit. De lichtspruiten kwamen het eerst op, n.l. gemiddeld na

9.7 dagen; de le, 2e enz. spruit kwamen resp. op na gemiddeld

14.4,. 15.9, 11.7, 10.6 en 10.2 dagen. .De eerste ontwikkeling is

dus lets sneller geweest naar mate meer was afgesproten met
uitzondering van de tweede spruit. Twee der knollen met vijfde

spruit werden tot onderzeeers. Eenige weken na de opkomst
werden eenige mozaiek-zieke planten verwijderd.
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Omstreeks half Augustus waren de verschillende planten in

dusdanige mate aangetast door Phytophthora infestans, dat

de proef beendigd moest worden. Het maakte den indruk, dat

de Phytophthora-aantasting lets sterker was in de meer afge-

sproten partijen; geheel regelmatig verliep de hevigheid van
aantasting echter niet. Plant voor plant werd het aantal knollen,

alsmede hun totaal gewicht bepaald. De volgende gemiddelden

werden verkregen:

Aantal

planten

Gemidd.
aantal

knollen

Gemiddeld
gewicht aan
knollen per
plant in

grammen

Gemiddeld
gewicht per
knol in

graniinen

Bewaard aan het licht

niet afgesproten

1 X
2 X
3 X
4 X

c8 5

m fl
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Naast ^en absoluut onderdrukken der spruitvorming werden
verscliillende graden van spruit-ontwikkeling toegelaten door

de behandeling vaker of minder vaak te herhalen. In totaal

werden voor deze proef 5x2 mandjes, ieder met omstreeks

25 knoUen, genomen. 2 mandjes werden vanaf 29 October weke-
lijks behandeld — 1 uur in 2^Iqq sublimaat —, 2 mandjes iedere

2 weken, 2 iedere 3 weken, 2 iedere 4 weken en 2 telkens wanneer
een begin van spruiting duidelijk te zien was, hetgeen met vrij

groote regelmaat om de 10 dagen het geval bleek te zijn. Het
materiaal werd bewaard bij 16°, dus bij een voor krachtige

spruiting gunstige temperatuur.

Er bleek allereerst, dat door de toegepaste behandeling de

spruiten niet steeds waren gedood, wanneer het uiterlijk voor-

komen ervan door bruine verkleuring hier op wees ; onder de

verkleurde plaats gingen ze dan krachtig vertakken. Ook wanneer
de spruit werkelijk was gedood vormde de knol spoedig meer
spruiten dan er aanvankelijk waren. Het geregelde vernietigen

der spruit scheen dus een prikkel tot snelle nieuwe spruitvorming

te zijn.

De laatste behandeling werd op 28 Januari uitgevoerd. De
daarna optredende spruitvorming was bij de verschillende groepen

vrij ongeHjk; teneinde hierin verbetering te brengen werden alle

knollen op 18 Februari afgesproten. Met opnieuw gevormde sprui-

ten werden van iedere partij 10 knollen op 22 Maart buiten uit-

gepoot. Met een enkele uitzondering werden alle knollen tot

onderzeeers, evenals na de uitpotingen op 9 April en 21 Mei.

Niet het minste verschil tusschen de verschillend behandelde

groepen was op te merken, zoodat de konklusie kan getrokken

worden, dat er geen verschil is gebleken tusschen weinig keeren

veel afspruiten en meer keer minder afspruiten met betrekking

tot onderzeeer-vorming.

Verder blijkt uit deze proef, dat het voorkomen van spruit-

ontwikkeling door het geregelde vernietigen der spruit in een

zeer jong ontwikkelingsstadium de totstandkoming der neiging

tot onderzeeervorming niet verhindert. Was dit zoo, dan zou

in een geregelde sublimaat-behandeling een middel ter voor-

koming bestaan.

Het voor de praktijk belangrijke resultaat uit de behandelde

proefreeksen is dit, dat te snelle spruit-ontwikkeling, die af-

spruiten noodzakelijk maakt, zooveel mogelijk moet worden

voorkomen.

Terloops worde even een merkwaardig verschijnsel beschreven,

dat zich voordeed in de laatste proefreeks. Na herhaalde subli-
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maat-behandeling bleek, dat enkele spriiiten niet meer naar
buiten groeiden, maar een weg zochten in het inwendige van den
knol, bier dwars door been groeiden en te voorscbijn kwamen
op een plaats, waar heelemaal geen oog was. Het maakte zoo-

doende den indruk van endogene spruitvorming, tot nader onder-

zoek aan het licht bracbt, hoe de vork in den steel zat. We kunnen
dus spreken van psendo-endogene spruitvorming. Soms ook ver-

dikte de spruit zich tot een knol in het inwendige van den moe-
derknol; ook wel groeide hij eenigen tijd vlak onder de kurkhuid.

Vooral na wekelijksche behandeling is dit verschijnsel waar-
genomen. De spruit vluchtte dus a.h.w. voor den dood en zocbt

een schuilplaats in het inwendige van den knol.

§ 6. INVLOEDEN NA HET UITPOTEN.

1. Te7nperatuur.

Reeds in het voor-onderzoek werd gevonden, dat verhooging

van temperatuur na het uitpoten vermindering van onderzeeer-

vorming kan beteekenen, of, anders gezegd, dat lage temperatuur
onderzeeervorming in de hand werkt. Nu moet goed onderscheid

gemaakt worden tusschen onderzeeervorming en onderzeeer-

ontwikkeling. Alleen de vorming van onderzeeers — in tegen-

stelling met de normale groei van de spruit, waarbij strekking

overheerscht — wordt door lage temperaturen in de hand ge-

werkt. Worden eenmaal onderzeeers gevormd, dan is bun ont-

wikkeling sterker naar mate de temperatuur hooger wordt;

in tal van proefreeksen met volkomen vergelijkbaar materiaal

is deze regel gevonden.

In de proefreeksen over de behandeling vaii het pootg.oed is

verder gebleken, dat naarmate de neiging voor ontijdige knol-

vorming sterker is, deze ook bij hoogere temperaturen na het

uitpoten tot uiting kan komen, zich dus a.h.w. van de tempera-

tuur na het uitpoten minder aantrekt. Er is dus geen grenstempe-

ratuur aan te geven, waaronder in het algemeen onderzeeervor-

ming optreedt.

Het was in verband met de bestudeering van den invloed der

temperatuur op de onderzeeervorming gewenscht een idee te

hebben omtrent den invloed van de temperatuur op het eerste

stadium der normale ontwikkeling na het uitpoten. Hiertoe

werden bij de temperatuur-reeks 2°— 4°— 6°— 8°— 10°^— 12°

— 16° telkens 2 zaaipannen met 4 knollen geplaatst. Deknollen

waren bij 10° aan het licht bewaard en waren voorzien van

kleine, krachtige spruiten. Een der pannen werd droog, deander
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werd vochtig gehouden. Wanneer de bespreking van den invloed

der droogte tot straks wordt uitgesteld, bleek met betrekking

tot de temperatuur in de vochtig gehouden reeks, dat bij 2°

geen groei plaats had.

Het gemiddelde aantal dagen, noodig voor groei tot aan de

grondoppervlakte — de knollen waren met zorg even diep ge-

poot — was
bij 4°: 21.25 bij 10°: 7.75

bij 6°: 20.75 bij 12°: 6.5

bij 8°: 12.5 bij 16°: 6.75.

Stijging van temperatuur brengt dus snellere ontwikkeling

met zich mede tot en met 12°; daarna is er eenige daling, het-

geen bevestigd werd door de snelheid der bovengrondsche ont-

wikkeling. Het verschil tusschen de ontwikkeling bij 12° en 16°

is echter zeer gering en niet van dien aard, dat het bestaan van
een optimum tusschen 12° en 16° bewezen is, al zijn er aanwijzin-

gen in die richting.

Een belangrijk verschil in ontwikkeling bestond tusschen 6°

en 8° ; in verschillende andere gevallen werd dit bevestigd.

De wortelontwikkeling liep parallel met de spruitontwikkeling.

Vergelijken wij met deze resultaten de werking van de tem-

peratuur op onderzeeervorming, zoo is er reeds vroeger op ge-

wezen — pag. 200 — , dat bij 2° nog eenige verdikking der spruit

kan plaats hebben, al is het in zeer geringe mate. De minimum
temperatuur voor onderzeeervorming ligt dus wel zeer laag.

Wanneer wij ons nu een voorstelling willen maken omtrent de

werking van de temperatuur na het uitpoten, dan dienen wij

te bedenken, dat er sprake is van twee processen, n.l. de normale

groei van de spruit, waarbij strekking overheerscht en de ontij-

dige knolvorming, waarbij verdikking overheerscht. Door het

optreden van de neiging voor ontijdige knolvorming wordt het

vermogen voor normale groei vernietigd, hetgeen allereerst

bij lage temperaturen na het uitpoten, blijkt; een sterkere nei-

ging kan zich ook bij hoogere temperaturen uiten. Bij dusdanig

lage temperaturen, dat er geen of een zeer geringe normale

groei mogelijk is, kan de ontijdige knolvorming nog plaats

hebben.

VoCHTiNG (12) heeft de veronderstelling geuit, dat er een ver-

band kan bestaan tusschen de verdikking bij lage temperaturen

en de geringere vormings-warmte van zetmeel tegenover die

van cellulose. Voor strekking zou noodig zijn, dat uit de opge-

loste suikers meer cellulose — voor meer celwanden — werd
gevormd dan voor verdikking noodig was en wanneer voor
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deze cellulosevorming niet voldoende warmte aanwezig is, zou
dan nog wel zetmeel kunnen worden gevormd.
Deze hypothese heeft haar zwakke zijde. AUereerst is het

verschil in vormingswarmte tusschen zetmeel en cellulose ge-

ring; het bedraagt volgens Vochting 12— 15 cal. De vraag is

of een dusdanig klein verschil zulke sterk verschillende effecten

kan teweegbrengen. Maar verder wordt het verschijnsel, dat bij

een temperatuur de eene knol wel, de andere niet tot ontijdige

knolvorming overgaat, niet verklaard. Er is aangetoond in het
voorgaande, dat sommige knollen wel, andere niet de neiging
voor ontijdige knolvorming bezitten en dat dit in eerste

instantie bepaalt welke ontwikkelingsrichting de knol zal uit-

gaan. Waarop de neiging voor onderzeeer-vorming berust wordt
later besproken.

Het voor de praktijk belangrijke punt met betrekking tot

den invloed van de temperatuur na het uitpoten is dit, dat
wanneer een bepaalde neiging voor onderzeeervorming aanwezig
is, deze zich kan uiten bij temperaturen, die onder een zekere
grenswaarde liggen. Ligt de temperatuur boven deze grens,

dan heeft normale ontwikkeling plaats. Het is dus belangrijk,

dat na het uitpoten de temperatuur niet te laag is en dit kan
worden bereikt door niet te vroeg te poten. Wanneer geen neiging

voor onderzeeer-vorming bestaat, schaadt het zeer vroege uit-

poten niet, maar het is veiliger dit niet te doen.

Nu is oogenschijnlijk een bezwaar tegen later uitpoten, dat
de ontwikkeling der planten ook verlaat is. Om hierover te

kunnen oordeelen, werden vanaf 27 Augustus wekelijks 10

knollen Schotsche Muis, 10 Eigenheimers en 10 Paul Krugers
buiten gepoot. Tusschen 24 December en 14 Januari kon door
vorst niet worden gepoot, evenmin als tusschen 1 1 Februari en

3 Maart. Er bleek nu, dat de Schotsche Muis en Eigenheimer-
knollen van de volgende 7 potingen, dus van 3 Maart tot en met
14 April alle vrijwel gelijktijdig opkwamen en wel omstreeks

5 Mei; de Paul Krugers waren lets later. Verschil tusschen vroeg

poten— ' 3 Maart— en later poten— 14 April— met betrekking

tot opkomst en verdere ontwikkeling was er niet. Ja, zeer

vroeg poten beteekende een verlating in het opkomen, want de

voor 3 Maart gepote knollen kwamen aanmerkelijk later op dan
de later, tot en met 14 April, gepote knollen ; het verschil bedroeg

soms eenige weken. Dit laatste verschijnsel stemt overeen met
het vroeger behandelde omtrent den invloed van lage tempera-

tuur direkt na het rooien (zie pag. 194).

Deze proef leert dus, dat voor een vroege ontwikkeling al te

13
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vroeg uitpoten in het geheel niet noodig is. Tot analoge resul-

taten kwam von Rappard (5), die eenige knollen plantte op '/g,

15/3 en */4. De opkomst viel resp. op 2^/4, 1^/4 en ^^j^ bij 10 c.M.

diep poten en op resp. ^^j^, ^^j^ en 23/4 bij 15 c.M. diep poten.

Verschil van eenige beteekenis was er dus niet.

Het aangeven van een bepaalde poot-datum is natuurlijk niet

doenlijk door het verschil in temperatuur in verschillende jafen.

Misschien is het als algemeene regel het meest aanbevelens-

waardig om niet voor April te poten en in ieder geval dan nog
te wachten, tot de temperatuur gemiddeld boven 6° is gestegen.

Het is nog de vermelding waard, dat in de laatst besproken

proefreeks geen onderzeeers zijn opgetreden voor Juli. De proef

was n.l. aanvankehjk opgezet in het najaar van 1922 om na te

gaan of lage temperatuur zonder meer onderzeeervorming kan
teweegbrengen. Van verschillende zijden was dit vermoeden
uitgesproken. Reeds in het eerste jaar van de proef werd aan-

getoond, dat dit niet juist is en dat er voor onderzeeervorming

een neiging tijdens de bewaring moet zijn ontstaan. Om dit

laatste te voorkomen is het materiaal voor de proef in 1923/'24

bij 10° aan het licht bewaard. Dat later in het jaar toch onder-

zeeers werden gevormd — zonder dat was afgesproten — wordt
later nader besproken (pag. 219).

2. Bodemvochtigheid.

Teneinde allereerst een idee te kunnen vormen omtrent de

werking van meerdere of mindere bodemvochtigheid op het

eerste stadium van den normalen groei, werd — zooals reeds

terloops is vermeld — 00k de bodemvochtigheid in de analoge

proef over den invloed van de temperatuur gevarieerd. Bij iedere

temperatuur werden 2 zaaipannen geplaatst, waarvan een

vochtig en de ander droog werd gehouden. Bij 4° ontwikkelde

zich geen der droog gehouden knollen, bij 6° slechts een, bij

8°, 10° en 12° was er weinig of geen vertraging in de ontwikkeling

der droog gehouden knollen, het verschil bedroeg resp. gemiddeld
— 0.75, + 1 .75 en + 1 dag. Bij 1 6° was het verschil weer grooter,

n.l. + 3.75. In het algemeen werkt droogte dus vertragend en

het schijnt, dat deze vertraging bij zeer lage en hooge tempera-

turen sterker is dan bij de middelmatige temperaturen.

Op analoge wijze werd nu de werking der bodemvochtigheid

op de ontijdige knolvorming nagegaan. Hiertoe werd als uit-

gangsmateriaal een partij van 240 knollen genomen, waarin de

neiging voor onderzeeervorming was te voorschijn geroepen door

warme bewaring (16°). De inzet der proef had plaats op 2 October.



211

Afgesproten werd op 13 November, 12 December, 15 Januari
en 26 Februari; de spruiting verliep telkens zeer gelijkmatig.

Eenige knollen werden voor de laatste afspruiting gepoot bij

8° om de neiging voor onderzeeervorming na te gaan, die bij 8°

na het uitpoten aanwezig bleek te zijn. Merkwaardig was het

verschijnsel, dat eenige spruiten, die van den knol werden af-

gebroken en vervolgens geplant werden, zich ook aan den top

verdikten. Nadat de vijfde spruit was gevormd werdhet materiaal

geplant op 1 April. Bij iedere temperatuur — de reeks werd ge-

kompleteerd door een ruimte met temperatuur van 18° —
werden vier zaaipannen geplaatst, ieder met 4 knollen; in 2

van deze vier pannen waren knollen met spruit gepoot, in de

beide andere knollen, waarvan de vijfde spruit was weggenomen.
Verder werd een van beide pannen met gelijk pootgoed vochtig

gehouden en werd de ander droog gehouden. Bij iedere tempera-

tuur werd dus een pan geplaatst met knollen met spruit en

een met knollen zonder spruit, welke beide vochtig werden ge-

houden en twee analoge pannen, welke droog werden gehouden.

In onderstaande tabel zijn de resultaten vereenigd. Met n.o.

is aangegeven dat geen ontwikkeling heeft plaats gehad ; ond. =
onderzeeer;norm. = normaal.

met spruit

nat droog

1 zwak verdikt ^ 2 zwak verdikt

3 n.o. ^ 2 n.o.

10°

12°

16°

18°

4 ond.

3 ond.

1 uitgeschakeid

^ 2 ond.

^ 2 norm.

4 normaal na
aanvankelijk

zwakke verdik-

king

1 ond.

2 overgangsge-

vallen

1 normaal

^ 2 ond.

\ 2 norm.

4 norm.

4 ond.

4 ond.

4 ond.

3 ond.

1 norm.

4 ond

4 ond.

4 norm.

zon
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Bij het bezien van deze resultaten valt allereerst op, dat bij

de zonder spruit geplante knollen een groot aantal zich niet

meer heeft ontwikkeld; dit maakt het nagaan van verschillen

tusschen de nat en de droog gehouden knollen moeiKjk. Beter

is dit te doen bij de met spruit geplante knollen. Hier zijn met
een uitzondering alle droog gehouden knollen vanaf 4° tot en

met 16° tot onderzeeer geworden, terwijl bij de overeenkomstige

temperaturen de nat gehouden knollen slechts voor een deel

tot onderzeeer zijn geworden. Alleen bij 4° en 6° was er geen

verschil, bij 8° begon er verschil te komen. Het schijnt dus, dat

wanneer de temperatuur normale ontwikkeling mogelijk gaat

maken, droogte de normale ontwikkeling weer te niet doet, dat

dus in het algemeen lage temperatuur en geringe bodemvochtig-

heid onderzeeervorming mogelijk maken, ter^vijl hooge tempera-

tuur en groote bodemvochtigheid normale groei kunnen teweeg-

brengen. In de proefreeks, vermeld op pag. 31—33 werden reeds

analoge resultaten verkregen. Ook Vochting (12) verkreeg

dezelfde uitkomsten (verg. pag. 183).Welke temperatuur en welke

graad van bodemvochtigheid de grens vormen tusschen normale

ontwikkeling en onderzeeervorming hangt af van de sterkte der

neiging voor ontijdige knolvorming.

Uit de resultaten bij 4° verkregen, wordt de vroeger reeds

medegedeelde waarneming bevestigd, dat knollen met spruit

tot onderzeeer kunnen worden onder omstandigheden, die

vorming van een nieuwe spruit niet mogelijk maken. Door de

afspruiting voor het poten van het materiaal, dat zonder spruit

werd gepoot, schijnt zooveel reservestof te zijn weggenomen,
dat verschillende knollen niet meer tot eenige ontwikkeling in

staat waren; afgezien van de knollen bij 2° n.l. hebben alle knol-

len met spruit zich ontwikkeld, 't zij normaal, 't zij tot onder-

zeeer, terwijl van de knollen zonder spruit een groot gedeelte

zich niet meer ontwikkelde.

Uit een praktisch oogpunt is het dus belangrijk den bode ni na

het poten voldoende vochtig te houden. Aangezien aan deze

eisch in het voorjaar wel steeds is voldaan, behoeven maatregelen

in deze richting niet te worden aanbevolen. Misschien is het

zelfs beter te zorgen, dat het teveel aan vocht spoedig wordt
ver\\djderd, omdat natte bodem in het voorjaar een koudebodem
beteekent.

Er zij nog op gewezen, dat het materiaal uit deze proefreeks,

dat niet op 1 April werd geplant, aan het licht werd geplaatst

voor de proef, waarvan de resultaten reeds op pag. 197 zijn ver-

meld. De uitpoting van dit materiaal geschiedde op 15 April
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bij 6°, 12°, 16° en 18°. Bij 6° werden alle vier de knollen onder-

zeeers, bij 12° 3 van de 4, bij 16° 2 van de 4 en bij 1 8° 9 van de

10. Het uitpoten bij de laatste temperatuur geschiedde in een

houten bak, waarvan een der zijwanden vervangen was door

een glasruit, zoodat de ontwikkeling der spruiten kon worden
nagegaan. Reeds na drie dagen was een begin van verdikking

der spruit bij de a.s. onderzeeers waar te nemen.

§ 7. SAMENVATTING: DE SAMENHANG DER VERSCHILLENDE
FAKTOREN.

In het voorgaande werd de werking der verse liillendefaktoreTti

zooveel mogelijk afzonderlijk nagegaan. Het spreekt vanzelf,

dat steeds verscbillende faktoren samenwerken, waarvan sommige
elkanders werking kunnen versterken, sommige de werking van
andere faktoren kunnen verzwakken. Door een samenvatting

te geven van de werking der afzonderlijke faktoren blijkt hun
samenhang het duideHjkst.

Voorgeschiedenis . Droogte in het laatste gedeelte van den groei

der poters bespoedigt het begin der spruitvorming, echter heeft

door vochtig kweeken van het pootgoed een krachtiger spruit-

vorming plaats en daarmee gepaard gaande een grooter verlies

van spruitmateriaal met afspruiten. Vroeg rooien beteekent een

vervroeging der spruitvorming en tevens een krachtiger spruiting,

wanneer de rooitijd ten minste niet te ver afligt van het begin

der afsterving van de plant.

Grootere knollen verliezen betrekkelij k minder spruitmateriaal

door afspruiten dan kleinere en verkrijgen daardoor minder

spoedig een neiging voor onderzeeervorming.

De werking der faktoren in de voorgeschiedenis der poters

is zeer variabel en niet van dien aard, dat belangrijke verschillen

in de ontwikkeling van het pootgoed er een gevolg van kunnen

zijn. De invloed van de knolgrootte is wel het meest uitgesproken.

Beicaring. Hoogere bewaar-temperatuur beteekent meer ver-

damping, sterkere ademhaling en snellere spruitvorming. De
temperatuur tijdens het allereerste begin der bewaring heeft

grooten invloed op de inwendige processen, die aan spruitvor-

ming voorafgaan. Bewaren onder de dagelijksche wisseling van

licht en donker werkt in hooge mate remmend op de spruitvorming

in vergelijking met bewaren in donker.

Grootere luchtvochtigheid beperkt snellere verdamping, is

echter gunstig voor spruit-ontwikkeling.



214 .

Naar mate meer wordt afgesproten, neemt de neiging voor

ontijdige knolvorming toe en naar mate deze neiging sterker

is, hebben de uitwendige faktoren na het uitpoten minder in-

vloed op het ontstaan van onderzeeers.

Invloeden na het poten. Lage temperatuur en droogte werken
bevorderend op het ontstaan van onderzeeers. Wanneer eenmaal
onderzeeers zijn gevormd, dan wordt hun ontwikkeling bevor-

derd door hoogere temperatuur.

De merkwaardigste samenhang van verschillende faktoren

is wel gebleken bij de invloeden na het poten, die minder sterk

worden naar mate de tijdens de bewaring opgetreden neiging

voor ontijdige knolvorming sterker wordt.

Voor hetoptreden van onderzeeers is dus gunstig : vroeg rooien,

kleine knol, warme bewaring in donker bij geringe luchtvochtig-

heid, vaak afspruiten, uitpoten bij lage temperatuur en droogte.

Voor normale ontwikkeling is gunstig: laat rooien, groote

knol, koele bewaring aan het voile licht bij voldoende lucht-

vochtigheid, niet afspruiten, uitpoten bij hooge temperatuur
en vochtige grond.

§ 8. IXWEXDIGE VERAXDEEIXGEN IX DEN KNOL BIJ HET ONTSTAAN
VAN DE NEIGING VOOR ONTIJDIGE KNOLVORMING.

In het voorgaande is aangetoond, dat ontijdige knolvorming

op kan treden, wanneer bij het afspruiten veel stof verloren is

gegaan. Welke veranderingen, die tot ontijdige knolvorming
leiden, in den knol plaats hebben tengevolge van het afspruiten,

is een vraag, waarvan de beantwoording een dieper inzicht geeft

in het wezen van het verschijnsel in kwestie. We kunnen de

vraag aldus formuleeren : Welk bestanddeel van de spruit is het,

dat door zijn verloren-gaan de neiging voor ontijdige knolvorming
doet ontstaan ?

De hypothese, dat het water deze stof is, bleek vruchtbaar.

Dit moge in het volgende nader worden verduidelijkt.

Bezien wij allereerst de omstandigheden, die de normale knol-

vorming bepalen. Hugo de Vries (14) kwam in zijn op dit ge-

bied fundamenteele onderzoekingen tot de konklusie, dat om-
standigheden, die voor groei van eenmaal gevormde knollen

gunstig zijn, ook voor den aanleg van knollen gunstig zijn. Deze
omstandigheden komen nu neer op een ophooping van voedsel
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in de nabijheid van knoppen, hetgeen speciaal blijkt bij afgesne-

den, verwonde of geringde Stengels ; het gevolg hiervan is n.l.

de bovengrondsche knolvorming.

Ook VoCHTixG (11) verkreeg bovengrondsche knolvorming
in verschillende gevallen, die alle hierin overeenkomen, dat de
normale afvoer der assimilaten naar het ondergrondsche ge-

deelte der planten is belemmerd. We kunnen hier nog bijvoegen
de bovengrondsche knolvorming, die op kan treden, wanneer
tengevolge van aantasting door Rhizoctonia Solani Kiihn de
door de assimilatie gevormde voedingsstoffen niet normaal naar
het ondergrondsche gedeelte van de plant kunnen worden ver-

voerd.

Deze waarnemingen wijzen dus op het optreden van knol-

vorming tengevolge van ophooping der voedingsstoffen, een
concentratievermeerding der voedingsstoffen dus. Nu kan
concentratievermeerding behalve door ophooping der opgeloste

stof ook plaats hebben door waterverlies. Het is waarschijnlijk,

dat de ontijdige knolvorming, die optreedt tengevolge van
afspruiten, berust op een te groot waterverlies en een daaruit

resulteerende concentratievermeerdering der opgeloste stof.

AUereerst wijst een vochtbepaling uit, dat een spruit een
aanmerkelijk grooter vochtgehalte bezit dan een knol. Als ge-

middelden van 6 bepalingen werden de volgende getallen ge-

vonden.

Van een knol met eerste spruit bevatte de knol 76.85 ^
0.86 % water en de spruit 91.545 ± 0.61 % water; verschil is

14.695 ± 1.05 %.
Von Rappard (5) vermeldt als vochtgehalte van versche

knoUen 73.457 %; van gesproten knollen bevatte de knol

74.780 % en de spruit 91.061 %; deze getallen wijken dus weinig

af van de boven genoemde. Het ras, waarmede von Rappard
werkte is niet aangegeven; hij spreekt alleen van „eine rothe

Kartoffelsorte".

Door het wegnemen van de spruit wordt dus betrekkelijk

meer water weggenomen dan vaste stof en wat hiervan het ge-

volg is: de knol wordt verhoudingsgewijs armer aan water.

Een vochtbepaling in knollen met vierde spruit, dus na 3 X
afspruiten, leerde, dat de knol 73.90 i 0.51 % en de spruit

88.46 :^ 2.17 % water bevatte. Het verschil tusschen knol en

spruit is hier 14.56 :^ 2.23 %, hetgeen volkomen overeenstemt

met het verschil tusschen knol en spruit zonder afspruiten, alleen

iets meer variabel is.

Het verschil tusschen de niet afgesproten knol en de driemaal
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afgesproten knol bedraagt 2.95 fi 0.99 %, hetgeen dus zoo goed

als reeel is,

Het verschil tusschen de eerste spruit en de vierde spruit

bedraagt 3.085 4: 2.17 %; strikt genomen is dit verschil niet

reeel, het wijst echter wel op een grooter vochtgehalte in de

eerste spruit.

Deze bepalingen wijzen er dus op, dat door het afspruiten de

knol verhoudingsgewijs armer aan water dan aan vaste stof

wordt, dat we ons dus voor kunnen stellen, hoe afspruiten eigen-

lijk als vochtverlies werkt. Het is dus zeer wel mogelijk, dat

tengevolge van het afspruiten en het daaruit voortvloeiende

betrekkelijke waterverlies, de concentratie der opgeloste stof

gaat toenemen en dat dit na overschrijding van een zekere grens

tot knolvorming kan voeren in plaats van tot normale groei,

waarbij strekking overheerscht.

AldadeKjk wordt nu het op pag. 203—204 vermelde verschijnsel

duidelijk en omgekeerd versterkt dit de theorie. Het betrof de

vervroegde normale knolvorming bij materiaal, dat stamde uit

afgesproten knollen. Voor ontijdige knolvorming was het ge-

wichtsverlies blijkbaar niet voldoende, maar wel was er door

het afspruiten, resp. door het vochtverlies. van het begin der

groei af reeds eenige concentratievermeerdering in vergelijking

met niet afgesproten materiaal. De aanvulling van de concentratie

door de assimilatie tot een waarde, die voldoende hoog was voor

normale knolvorming, was bij het afgesproten materiaal eerder

bereikt dan bij het niet afgesproten materiaal: de knolvorming

begon eerder. En waar de vervroegde normale knolvorming bij

voorkeur intrad in drogen grond, kunnen wij ons indenken, dat

in vochtigen grond, waar een veel sterkere wortelvorming werd
waargenomen, door wateropname de aanvankelijke concentratie-

vermeerdering weer teniet is gedaan.

Een maat voor de concentratie van de opgeloste stof wordt
gevonden in de concentratie van de oplossing eener plasmoly-

seerende stof, waarbij juist plasmolyse intreedt. Getracht werd
het beginpunt van de plasmolyse bij een eerste spruit en bij een

vierde spruit te vergelijken.

Nu was het door de groote hoeveelheid zetmeel in de paren-

chymcellen van de spruiten niet mogelijk de plasmolyse in de

spruitcellen zelf na te gaan. De spruitharen vormden echter een

goed object en we mogen toch wel aannemen, dat er een ongeveer

parallel verloop bestaat tusschen de concentratie in de spruit

en die in de spruitharen. Zoowel KNO3 als rietsuiker werden als

plasmolyseerende stof beproefd. KNO3 vertoonde eenige voor-
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deelen, v.n.l. met betrekking tot het scherp vaststellen van het

begin der plasmolyse. Het bleek, dat de plasmolyseerende werking

van KNO3 uiterst snel verliep. Meestal werd aanvankelijk de

beginnende werking slechts op een punt van de eel zichtbaar

door een ineenschrompeling van het plasma. Deze ineenschrom-

peling verdeelde zich daarna over het geheele plasma-oppervlak,

zoodat na eenigen tijd het plasma over de geheele oppervlakte

gelijkmatig was teruggetrokken, echter zoo weinig, dat zonder

het waarnemen der voorafgegane gebeurtenissen, niet tot plas-

molyse zou besloten zijn. Met een suiker-oplossing was het be-

ginpunt der plasmolyse niet zoo gemakkelijk scherp vast te

stellen.

Het scheen vervolgens alsof de temperatuiir van de omgeving
de plasmolyse sterk beinvloedde; 00k de temperatuur van de

ruimte, waar de knollen waren bewaard, scheen de plasmolyse

in de eerstvolgende uren na overbrenging bij kamertemperatuur
te beinvloeden. De knollen, waarvan de spruiten werden ver-

geleken, werden daarom minstens 24 uur voor het onderzoek

overgebracht naar kamertemperatuur.

Bij materiaal met volkomen gelijke voorbehandeling bleek

nu bij de eerste spruit plasmolyse det haren in te treden bij 3.5 %
KNO3, nog niet bij 3.25 %; bij de vierde spruit begon de plas-

molyse der haren bij 4.5 %, niet bij 4.25 %. Het verschil ligt

dus tusschen 0.75—1.25 %. Op verschillende dagen verschilde

soms het beginpunt der plasmolyse, het verschil tusschen eerste

en vierde spruit bedroeg echter vrijwel steeds genoemd bedrag.

Dit verschil wijst er op, dat de plasmoh'se bij de haren van

een vierde spruit bij hoogere KNOg-concentratie begint dan die

bij haren van een eerste spruit, of dat in de vierde spruit zelf

de concentratie waarschijnlijk hooger is dan in de eerste spruit

en wel verhoudingsgewijs toegenomen is van 3.25—3.5 op

4.25
4.25—4.5, dat dus de verhooging inligt tusschen -^— = 1.21 en

4.5 = 1.38.
3.25

We kunnen.ons 00k op de volgende eenvoudige, zij het dan 00k

ruwe wijze, een voorstelling maken van de stoffelijke verande-

ringen in den knol, die tengevolge van afspruiten plaats hebben.

Stel een knol van 100 gr. — die dus ongeveer 77 gr. water en

23 gr. vaste stof bevat — vormt ons uitgangspunt. Na drie keer

afspruiten en vorming van de vierde spruit is het gewicht ver-

minderd met 1 7 %— gemiddelde van de verschillend wegingen—

,
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dus met 17 gr. en is nu nog 83 gr. Van de 17 gr. die met afspruiten

zijn verloren gegaan, is ongeveer 90 % of 15.3 gr. water en 10 %
vaste stof of 1.7 gr. De knol bevatte aanvankelijk 77 gr. water

of 77 %, na het afspruiten nog 77 — 15.3 = 61.7 gr. water, of

— daar het totaal gewicht na het afspruiten 83 gr. is — 74.3 %.
Het vochtgehalte is dus met 2.7 % gedaald. Daarentegen is de
concentratie toegenomen in de verhouding van 77 : 61.7 = 1.24.

Bedenken wij nu, dat het gewichtsverlies waarop bovenstaande
bereking berust, zeer variabel is en vergehjken wij de berekende
waarde van het vochtverlies uit den knol, n.l. 2.7 % met de

werkelijk gevonden waarde van 2.95 4: 0.99 %, dan bhjkt hier

goede overeenstemming te bestaan. De berekende concentratie-

verandering is 1.24, terwijl gevonden is een waarde tusschen

1.21 en 1.38; ook hier bestaat overeenstemming.

Ruw is deze berekening vooral hierom, dat het directe vocht-

verlies tengevolge van de verdamping, alsmede het gewichts-

verlies tengevolge van de ademhaling, zijn verwaarloosd.

Het meest directe bewijs voor de boven ontwikkelde theorie

is geleverd door knollen met eerste spruit kunstmatig uit te

drogen. Dit geschiedde door van deze knollen een klein gedeelte

kurkhuid te verwijderen en ze vervolgens te plaatsen in een

afgesloten glazen bak, op den bodem waarvan chloorcalcium was
gebracht. Er dient op te worden gewezen, dat het materiaal,

waarmede deze proeven werden genomen, bewaard was bij 2°,

nadat spruitvorming had plaats gehad ; er was dus in geen geval

eenige neiging voor ontijdige knolvorming aanwezig. De uit-

droging geschiedde bij 8^". Het uitdrogen verliep snel en na den

inzet ervan op 1 1 April' bedroeg reeds op 1 Mei het gewichtsver-

lies 40—50 %. Voorloopig werd de proef genomen met 10 knollen,

waarvan 5 bij 4° en 5 bij 8^ werden gepoot. De knollen bij 4°

vertoonden op 23 Mei verdikkingen aan de spruiten, die zich

echter niet sterk ontwikkelden ; op genoemden datum waren alle

knollen bij 8° tot echte onderzeeers geworden (fig. 9).

De proef werd herhaald met ongesproten knollen, tot nog toe

bij 2° bewaard. Na uitdrogen werd het materiaal te spruiten

gezet in een vochtige omgeving bij 16°; hier trad echter rotting

in en de proef moest worden onderbroken.

Op 7 Juni werden opnieuw 16 knollen met eerste spruit te

drogen gezet, die op 30 Juni gepoot konden worden ; het gewichts-

verlies beliep toen wederom 40—50 %. Bij 6°, 8°, 12= en 18°—20°

werden telkens 4 knollen gepoot. Bij de hoogste dezer tempera-

turen trad normale groei in, bij alle andere temperaturen werden

de knollen tot onderzeeers (fig. 10).
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Het blijkt dus, dat door vochtverlies zonder meer de neiging

voor ontijdige knolvorming kan worden te voorschijngeroepen.

Twee verschijnselen steunen deze waarneming.

Ten eerste is het een enkele maal voorgekomen. dat aan het

licht bewaarde knollen zonder afspruiten toch tot onderzeeers

zijn geworden. De bewaartemperatuur was dan echter zeer hoog,

18 a 20°, of de bewaring duurde zeer lang. Reeds op pag. 198

werd dit laatste geval terloops vermeld; bij wekelijksche po-

tingen van bij 10° aan het licht bewaard materiaal. kwamen in

Juli en later onderzeeers. Voor het poten was dan al te zien, of

er onderzeeers zouden worden gevormd door de sterke vertakking

van de spruit, waaraan een enkele maal reeds bij het bewaren
een klein knolletje werd gevormd. De veronderstelling, dat in

beide gevallen een te sterk direkt vochtverlies heeft plaats

gehad, ligt voor de hand.

Ten tweede wordt soms onderzeeervorming waargenomen
bij het bewaren in kuilen ; ook hier kan een verklaring worden
gegeven door aan te nemen, dat tengevolge van broei een dus-

danig sterk vochtverlies heeft plaats gehad. dat de neiging voor

ontijdige knolvorming is opgetreden.

Ook het omgekeerde van de laatst besproken proeven is ge-

probeerd, n.l. het doen opnemen van water door knollen, waarin

door afspruiten de neiging voor ontijdige knolvorming was ont-

staan. Dit slaagde echter niet in voldoende hoeveelheid.

Nog eenige feiten dienen te worden beschouwd in het licht

van de besproken theorie. Wanneer eenmaal onderzeeers zijn

gevormd en de temperatuur wordt hooger, groeien er meestal

nog wel normale planten van. Dit kan op twee wijzen geschieden

en wel doordat een nieuwe spruit uit den knol ontstaat, die

normaal groeit zonder zich te verdikken (fig. 7), of doordat een

nieuw gevormd knolletje aan zijn top uitgroeit tot spruit (fig. 8).

Waarnemingen aan materiaal, dat onder gekontroleerde om-

standigheden groeide, hebben aangetoond, dat het doorgroeien

vooral plaats had in vochtigen bodem, bij betrekkelijk hooge

temperatuur. We kunnen ons nu voorstellen, dat door vocht-

opname weer concentratievermindering plaats heeft, hetgeen

tot normalen groei kan leiden, vooral wanneer ook de tempera-

tuur hooger wordt; verhooging van temperatuur beteekent n.l.

vermeerdering van wortelvorming (verg. jjg. 208) en dus vermeer-

derde wateropname. Door weging van knollen voor en eenigen tijd

na het poten kon steeds een gewichtsvermeerdering worden vast-

gesteld, hetgeen ook reeds door Schacht (7) is gekonstateerd.
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Resumeerende kunnen wij ons voorstellen, dat de neiging voor

ontijdige knolvorming ontstaat tengevolge van vochtverlies,

hetgeen tot concentratie-verhooging der opgeloste stof voert.

Afspruiten werkt als vochtverlies en zoodoende zijn allefaktoren,

die snelle spruitvorming en daarmede veel afspruiten in de hand
werken, ook gunstig voor het optreden van de neiging voor

onderzeeervorming.

Door water-opname kan de concentratie weer verlaagd worden
en kan normale groei intreden, nadat onderzeeers zijn gevormd.

Op deze wijze is een verband gelegd tusschen ontijdige knol-

vorming en normale knolvorming. Beide ontstaan tengevolge

van concentratievermeerdering der opgeloste stof. Bij normale
knolvorming is er een direkte vermeerdering door de assimilatie,

bij de ontijdige knolvorming is er een indirekte betrekkelijke

vermeerdering der concentratie door vochtverlies. Het effekt

is in beide gevallen gelijk, n.l. knolvorming. Alleen de tijd der

knolvorming is verschillend.

§ 9. DE INVLOED VAN HET RAS.

In de tot nog toe beschreven experimenten was vrijwel uit-

sluitend sprake van het ras Schotsche Muis. dat in hevige mate
,,vatbaar" is voor onderzeeervorming. Bij een aantalrassen werd
nu nagegaan in hoeverre de neiging voor ontijdige knolvorming

kon worden te voorschijn geroepen door bewaring bij hooge tem-

peratuur (16°) in het donker, hetgeen afspruiten noodig maakte.

Tevens werden alle rassen ook aan het licht bewaard bij hooge

temperatuur om na te gaan of nu de spruiting voldoende ge-

remd werd, zoodat hierdoor geen neiging voor ontijdige knol-

vorming ontstond.

De volgende rassen werden in het experiment opgenomen:
Schotsche Muis, als vergelijkingsobject.

Bloemgraafjes, Burbank, Early Harvest, Ehnola, Green

Mountain, Irish Cobbler, Julinieren, Koksiaan, Milord, Ronde
Eersteling, op 27 September van Dr. J. Oortwijn Botjes te

Oostwold ontvangen en ingezet.

Blauwpitten, Duke of York, Eigenheimer, Excelsior, Franschen,

Lieuwe, Mirabilis, Negenwekers, Thorbecke, Triumph, afkom-

stig van het Laboratorium voor Aardappel-onderzoek te Wage-
ningen en ingezet op 10 October.

Andijker Muizen, Atlanta, Enorm, Ideal, Monopool,Ninetyfold,

Schoolmeester, op 16 October van den Heer P. Glas te Broek
op Langendijk ontvangen en ingezet.

Op 20 November werd Paul Kruger aan de proef toegevoegd,
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afkomstig van Dr. J. Oortwijn Botjes en op 14 December
werden nog Gladblaadjes en Sharpe's Victor ingezet, afkomstig

van den Heer J. G. Hazeloop te Alkmaar.
Alle rassen vormden in het donker zoo spoedig spruiten, dat

alle minstens een keer moesten worden afgesproten.

Het vergelijkingsobject, Schotsche Muis, werd voor het poten
4 keer afgesproten. Krachtige spruiters bleken verder vooral

Early Harvest, Ehnola, Green Mountain, Koksiaan, Duke of

York, Eigenheimer, Excelsior, Andijker Muizen, Atlanta, Enorm,
Ideal, Ninetyfold, 'die drie of meer keer werden afgesproten. De
in het licht bewaarde partijen werden in het geheel niet af-

gesproten.

Op 21 Maart, 8 April en 21 Mei werden telkens van ieder ras

10 in 't licht bewaarde en 10 in 't donker bewaarde knollen

uitgepoot.

De invloed van het later uitpoten uitte zich. zooals verwacht
was, in dezen zin, dat het aantal onderzeeers in den regel afnam
naar mate later werd uitgepoot. Aangezien de bedoeling van de

proef was om na te gaan of onder voor onderzeeervorming gun-

stige omstandigheden onderzeeers optraden, kan hier worden
volstaan met de mededeeling van de resultaten der eerste uit-

poting.

Geen der aan het licht bewaarde knollen is tot onderzeeer

geworden ; enkele dezer knollen vertoonden echter een vervroegde

normale knolvorming, in het bijzonder Green Mountain.
Onderzeeers zijn na donker bewaren opgetreden in de volgende

rassen, met vermelding van het aantal tusschen haakjes:

Schotsche Muis (8), Burbank (5), Early Harvest (2), Ehnola

(8), Green Mountain (10), Koksiaan (1), Ronde Eersteling (6),

Duke of York (4), Mirabilis (4), Thorbecke (4), Triumph (1),

Andijker Muizen (1), Atlanta (5), Monopool (4), Paul Kruger (7).

Al deze rassen kunnen dus onderzeeers vormen, doch geen

een in zulk een sterke mate als Schotsche Muis, met uitzondering

van Green Mountain, die ook bij de latere uitpotingen uitsluitend

onderzeeers vormde en tijdens de bewaring in het donker veel

eerder tot knolvorming overging — nadat de normale planttijd

was verstreken — dan eenig ander ras.

Verder is in deze proef weer duidelijk de gunstige werking

van het licht tijdens de bewaring gebleken.



IV. HET OPTREDEN VAN ONDERZEEERS IN
BEPAALDE JAREN.

In de praktijk komen onderzeeers slechts in bepaalde jaren in

dusdanige mate voor, dat ze belangrijke schadeaanrichten. Uit

den laatsten tijd zijn het vooral de jaren 1919 en 1922 geweest,

waarin onderzeeers sterk voorkwamen, verder in 1912, 1915 en

1917. Ook in 1924 kwamen ze hier en daar voor, echter niet

op groote schaal.

In de voorloopige mededeeling van 1923 werd er op gewezen,

dat de regenval in het laatste gedeelte van den groei der poters

zeer gering was in de jaren, die aan onderzeeer-jaren voorafgin-

gen; dat vei*der de maand October nieestal warm was en de daar-

opvolgende winter, evenals de tijd na het uitpoten, nogal koud.

Nu vervroegt droogte in het laatste gedeelte van den groei der

poters het begin der spruiting. De op pag. 20 e.v. vermelde proef

wees echter verder uit, dat droog gekweekte knollen in totaal

minder spruit vormden dan vochtig gekweekte. De invloed der

droogte is dus twijfelachtig en bovendien is het vaststellen van

droogte in den tijd voor het rooien zeer moeiUjk, omdat er niet

een bepaalde rooitijd bestaat; deze wisselt van jaar totjaaren

is ook niet bij verschillende kweekers dezelfde.

Van groote beteekenis is echter de bewaartemperatuur. Dat
onderzeeers bij voorkeur optraden na koude winters werd ver-

klaard uit een kunstmatige verwarming der bewaarplaatsen bij

vorst of vorst-verwachting. Dit is mogelijk, het is echter uiter-

mate moeilijk te bewijzen. Wei is de groote invloed van hooge

temperatuur in het eerste gedeelte der bewaring gebleken (verg.

pag. 194). De hooge temperatuur in de maanden October van de

voor-onderzeeer-jaren kan dus grooten invloed hebben gehad.

Hetzelfde geldt voor de lage temperatuur na het uitpoten.

Nu is het achteraf verklaren van verschijnselen als de onder-

zeeervorming uit vroeger jaren veelmoeilijker dan het vaststellen

van de omstandigheden, waaronder het verschijnsel in kwestie

te voorschijn is te roepen. Vooral bij de onderzeeervorming.

waarop zooveel faktoren invloed hebben, is het moeilijk achteraf

na te gaan welke faktor in een bepaald jaar de hoofd-schuldige

is geweest. De meeste invloed zal wel hooge bewaar-temperatuur

hebben gehad, vooral in het eerste gedeelte van de bewaring,

gevolgd door lage temperatuur, na het uitpoten.



V. KULTUURMAATREGELEN TER VOORKOMING.

Het spreekt vanzelf, dat een direkt bestrijdingsmiddel voor
onderzeeers niet bestaat. Men zou in het doorgroeien van een-

maal gevormde onderzeeers een genezing kunnen zien en als

bestrijding middelen aan kunnen ;w^enden, die het doorgroeien

bevorderen. Afgescheiden van de vraag of praktisch toepasbare
middelen hiertoe aangegeven kunnen worden, is er van een
volkomen genezing toch nooit sprake, want steeds blijven de

planten, die ontstaan uit een doorgegroejde onderzeeer, kleiner

dan normale planten en hun ontwikkeling is dus achterlijk.

Maar door enkele goed toepasbare kultuurmaatregelen is het

ontstaan van de neiging voor onderzeeervorming te voorkomen.
Reeds bij de afzonderlijke bespreking der faktoren, die onder-

zeeervorming in de hand werken, is telkens de praktische zijde

van het vraagstuk besproken. Door het belang voor de praktijk

is het echter dienstig hier naast elkaar de verschillende maat-
regelen te resumeeren.

Wat de voorgeschiedenis der poters betreft, zoo is de werking

der faktoren niet van dien aard, dat het nemen van maatregelen

in deze periode van groote beteekenis kan zijn. Gewenscht is

het gebruik van groote poters, die liefst niet te vroeg gerooid

moeten worden.

De belangrijkste faktoren tijdens de bewaring zijn tempera-

tuur en licht. Het behoeft na de afzonderlijke bespreking dezer

faktoren geen nadere toelichting, dat de hoofd-bestrijding be-

staat uit: bewaren bij zoo laag mogelijke temperaturen— boven
het vriespunt natuurlijk — vooral in het begin der bewaring en
aan het voile licht. Bewaren aan het licht is nietnoodzakelijk,

wanneer de gemiddelde bewaartemperatuur 6 a 8° C. bedraagt;

is men hiervan niet zeker, dan is licht-bewaring gewenscht.

Het bewaren aan het licht wordt in de praktijk nog zeer weinig

toegepast. Plaatselijke omstandigheden maken het vaak moeilijk

toepasbaar. Toch ligt er in de licht-bewaring zulk een groot

voordeel, dat men zich gerust eenige kosten kan getroosten om
het mogelijk te maken. Een ideaal-bewaarplaats is een apart

gebouw met glazen wanden en een glazen dak. Wanneer de

poters dan in bakjes worden bewaard, die, wanneer ze op elkaar

gestapeld zijn, licht-toetreding niet belemmeren, is aan de ver-

eischten voldaan. Dat een dergelijke bewaring ook uit econo-
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misch oogpunt is toe te passen, bewees de Heer NoTEBOOMte
Klundert, die zelfs in de dure jaren na den oorlog tot het bouwen
van een bewaarplaats met glazen wanden en glazen dak over-

ging. Deze bewaarplaats is nog niet vorstvrij ; bij vorstgevaar

moet er worden gestookt. Dit geldt ook voor warenhuizen, die

overigens ook goed zijn te gebruiken als bewaarplaats, waar-

schijnlijk echter economischer kunnen worden gebruikt.

Is de bewaring dusdanig geweest, dat geen neiging voor onder-

zeeervorming is ontstaan, dan heeft de tijd van uitpoten geen

invloed; bestaat er kans op de aanwezigheid der neiging, dan
is het niet gewenscht om zeer vroeg uit te poten. Dit is bovendien

niet noodig voor snelle ontwikkeling en het is in ieder geval

veilig om het niet te doen. In geen geval zal het voordeel op-

leveren om voor April te poten; dan nog wachte men tot de

gemiddelde temperatuur boven 6° is gestegen.

De voornaamste middelen ter voorkoming, die door het onder-

zoek aan het licht zijn gebracht, zijn dus:

le. koel bewaren,
2e. aan het voile licht bewaren,

3e. niet te vroeg uitpoten.

Instituut voor Phytopathologie, S. J. Wellensiek,
Laboratorium voor Mycologie

en Aardajjpelonderzoek.

Wageningen, September 1924.
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VERKLARIXG DER FIGUREX.

Fig. 1. 2 knollen, in donker bewaard bij 4°, niet afgesproten.

Fig. 2. 2 knollen, in donker bewaard bij 16°, 5 X afgesproten.

Fig. 3. 2 knollen, aan het liclit bewaard bij 10°.

Fig. 4. 2 knollen, bewaard bij + 18°, de linker-knol aan het licht,

(niet afgesproten), de rechter-knol in donker (3 x afgesproten)

Fig. 5. Knolvorming, na zeei lange bewaring in donker opgetreden.

Fig. 6. Ontijdige knolvorming (onderzeeer), na het uitpoten van een

bij hooge temperatuur in donker bewaarde en vaak afgesproten

moederknol ojogetreden.

Fig. 7. Doorgroeiende onderzeeer (eerste vorm).

Fig. 8. Doorgroeiende onderzeeer (tweede vorm).

Fig. 9. Knolvorming aan kunstmatig uitgedroogde moederknollen,

links bij 4°, rechts bij 8° na het uitpoten.

Fig. 10. Knolvorming aan kimstniatig uitgedroogde moederknol, bij

8° na het uitijoten.
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BOEKBESPREKING.

Ofschoon onderstaande werken er geene zijn over planten-
ziekten en -beschadigingen, wil ik ze toch hier in 't kort be-

spreken. wijl zij aan de redactie ter aankondiging werden
gezonden en over plantkunde of althans over plantkundige
onderwerpen handelen. En de plantkunde is iiit den aard
der zaak een der belangrijkste hulpwetenschappen van de
ziektenleer der planten.

H. Heukels, „GeiUustreerde Schoolflora voor Nederlafid" ;

2e verbeterde en vermeerderde druk, 1924. — Groningen.
P. Noordhoff. Prijs f 5.50.

Naast de. reeds in 16en druk verschenen, „Schoolflora van
Nederland" van Heukels, zag in 1910 ook een ,,Geillu-

streerde Schoolflora van Nederland" van den zelfden schrijver

het licht. Van dit laatste bopk werd ons door den uitgever

thans reeds de 9e druk ter recensie toegezonden: wel een bewijs,

dat deze handleiding voor het determineeren van in Nederland
groeiende planten veel wordt gebruikt. Eene aanbeveling van
dit werk schijnt dus geheel overbodig. Het boek is 922 blad-

zijden groot en bevat niet minder dan 1656 afbeeldingen, die

bij het determineeren uitstekende hulp kunnen bieden. Men
vindt in dit werk : eene korte verklaring van de voornaamste
botanische kunsttermen, — een overzicht van de klassen van
het natuurlijke stelsel, — tabellen tot het bepalen van de
familien volgens het natuurlijke stelsel, — een overzicht der

klassen van het stelsel van Linnaeus, — tabellen tot het bepalen
van de familien volgens het stelsel van Linnaeus, — tabellen tot

het bepalen van den naam van planten, die of zelden bloeien,

of welker bloemen zeer klein zijn, of die bij het gewone deter-

mineeren moeihjkheden geven, — tabellen tot het bepalen der

houtgewassen naar de bladeren, — tabellen tot het bepalen

der geslachts- en soortnamen, — beteekenis der wetenschap-
pelijke soortnamen,—• verklaring der gebruikte verkorte auteurs-

namen, — alphabetische lijst der Nederlandsche en Latijnsche

plantennamen. —
Een groot voordeel van de ,,Geillustreerde Schoolflora" is,

dat zij niet alleen de gelegenheid biedt, de inheemsche en de

hier te lande verwilderde planten te determineeren. maar ook
de landbouwgewassen en verscheiden sierbloemen, sierheesters,

parkboomen en warmoezerijgewassen. Wanneer ik nog een

wensch zou uitspreken, dan zou het deze zijn: dat bij het

verschijnen van den tienden druk aan de verschillende deter-

mineertabellen nog werd toegevoegd eene tabel ter deter-
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mineering van de in ons land voorkomende houtgewassen

in bladerloozen toestand. Ik verwacht, dat van zoodanige tabel

zeer zeker veel gebruik zou worden gemaakt.

Evenals in alle gebruikelijke flora's van inheemsche gewassen,

worden ook in deze „Schoolflora" alleen de Phanerogamen en

de Vaatcryptogamen behandeld. —
Dr. B. Sypkens, „Plantkunde voor de beide eerste leerjaren

van de Middelhare scholen'\ 2e druk, 1924. — Groningen.

P. Noordhoff. f 0.90.

In het Voorwoord van den eersten druk schrijft Dr. Sypkens :

„Het doel van het plantkunde-onderwijs in de beide eerste

leerjaren is het bijbrengen van zooveel mogelijk kennis van
planten en de ontwikkeling van het waarnemingsvermogen.
Het beste middel om dit te bereiken, is veel planten nauw-
keurig beschrijven en determineeren. Om dit te kunnen, moeten
de leerlingen een goed overzicht hebben van de morphologic.

"

De schrijver heeft op beknopte wijze in een boekje van 50

bladzijden een overzicht van de morphologie der planten ge-

geven; dit overzicht wordt verduidelijkt door 103 figuren in

den tekst en door 37 figuren, die op 3 platen zijn samenge-

voegd. De prijs van het werkje is laag gesteld.

,,De bestemming van het boekje is in de eerste plaats, om
gebruikt te worden bij een systematische behandeling van de

morphologie. Maar het kan bovendien heel nuttig zijn in de

handen van leerlingen, die volgens de heuristische methode
onderv/ezen worden en daardoor een minder goed overzicht

krijgen van de morphologie. Meermalen heb ik kunnen op-

merken, dat deze leerlingen slechts met heel veel moeite leeren

eene behoorhjke beschrijving te maken en te determineeren.

Ik meen, dat dit boekje hen in korten tijd kan helpen." Al-

dus de schrijver in zijn Voorwoord.

Het boekje behandelt achtereenvolgens de hoofdorganen der

plant (blad, stengel en wortel), de „afgeleide organen" (knoppen,

bollen, knollen, ranken, doornen, bekers en blaasjes, bloemen,

nl. bloeiwijzen en de deelen der bloem, vruchten, zaden), de

indeeling van het plantenrijk.

Het wekt eenige bevreemding, dat (op biz. 14) de radijs als

het sterk opgezwoUen bovendeel van den hoofdwortel wordt

beschouwd, terwijl wij toch weten, dat zij is ontstaan uit het

hypocotyle stengellid.

Dat het boekje in eene algemeen gevoelde behoefte voorziet,

blijkt wel Meruit, dat de eerste druk in 1922 versebeen en

reeds in 1924 kon worden gevolgd door een tweeden druk.

J. RiTZEMA Bos.
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KOOL:
ROTSTRONKEN, STIPPEL- EN RANDJESKOOL

Een artikel in het Tijdschrift over Plantenziekten, 16e jaar-

gang, 4e aflevering, April 1911, getiteld ,,Het Langendij ker

koolziekten-vraagstuk", door J. Ritzema BosenH.M. Quanjer,
vangt aan met dezen zin : ,,De sterk overdreven teelt van
verschillende soorten van sluitkool en van bloemkool, en het

daarmee gepaard gaande gebrek aan voldoende vruchtwis-

seling, heeft aan den Langendij k de sterke vermeerdering van
onderscheiden koolparasieten en daarmee het optreden van

verschillende ziekten der kool ten gevolge gehad."— Het valt

niet te ontkennen, dat sindsdien de bestrijding van enkele

der toen bedoelde ziekten, speciaal die door schimmels

of insecten veroorzaakt worden, niet onbelangrijkis vooruitge-

gaan. Bij ziekten in koolen, veroorzaakt door bacterien, heeft men
in ons land, op enkele uitzonderingen na, nog weinig aan bestrij-

ding gedaan. Het hierboven bedoelde artikel spreekt van een

ernstig optreden eener bacterie-ziekte in de koolen in Noord-

Holland omstreeks het jaar 1900. De schrijvers meenden te doen

te hebben met de bacterie Pseudomonas campestris (Pammel)
Erie. Smith. In later jaren hoorde men weinig meer van de

ziekte en verschillende proeven werden, door niet meer op-

treden der ziekte, niet voortgezet. De schrijvers eindigen dan
ook hun ,,Overzicht van de tot nu toe verkregen resultaten

bij de Bacterie- of ,,Bladziekte" der kool" van het artikel

„Het Langendij ker koolziekten-vraagstuk", in de bovenge-

noemde aflevering van het Tijdschrift over Plantenziekten,

aldus: ,,Daar de ,,bladziekte" van de kool zoo uiterst grillig

in haar optreden is, en slechts in zeer enkele jaren werkelijk

zeer belangrijke schade teweegbrengt, terwijl zij dan in vol-

gende jaren vaak zoo goed als verdwenen is, zoo zal uit

16
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den aard der zaak in de praktijk gewoonlijk noch van kost-

bare bestrijdingsmiddelen, noch van moeilijk door te voeren
voorbehoedmiddelen. sprake kunnen zijn."

Gevallen van aantasting van kool door Pseudomonas cam-
pestris zijn na 1900 nog wel hier en daar sporadisch voorgekomen,
een epidemisch optreden van die ziekte deed zich na dien

niet meer voor.

Het optreden van een andere bacterie-ziekte in de koolen
gedurende de laatste jaren is de oorzaak van het ontstaan van
deze publicatie.

De nu opgetreden bacterie-ziekte verschilt, behalve in uiterlijk,

in zooverre van de vroeger waargenomen en beschreven ziekte,

dat deze waargenomen werd vnl. op het land, terwdjl gene zich

vooral voordoet in de zgn. bewaarkool. Voor zoover wij weten,

kwamen de hieronder beschreven zieke koolen, weinig op het

land voor.

Van zulke aan deze nieuwe ziekte lijdende koolen kregen

we reeds in den winter 1920—1921 exemplaren toegestuurd

(Plaat VIII, fig. 1 ) ; in den winter 1922—1923 kwamen meerdere
klachten; in den winter 1923—1924 bleek het ons door vele

zendingen van ziek materiaal, en klachten over de kool in de

bewaarplaatsen, dat we, voor de kool, weer eens te doen
hadden met een echt zgn. ,,bacterie-jaar."

Zeer veel foto's zijn gemaakt van de zieke koolen, die

gedurende de maanden November en December 1923, en in de

eerste maanden van het jaar 1924 ter onderzoeking naar ons

laboratorium gezonden werden. Over het algemeen genomen
vertoonden de koolen donkere stippenenstreepjes, rotteplekken

in blad en nerven, rotting van den stronk en van gedeelten der

bladeren, soms totale rotting van het grootste gedeelte van
de kool.

Van de voornaamste typen van verschijnselen hebben we
afbeeldingen in deze brochure opgenomen. De meeste ver-

schijnselen bleken ons nieuw en hadden geen overeenkomst

met de vroeger beschreven, door Pseudomonas campestris

veroorzaakte rotting.

Witte kool. Stippelkool.

Plaat VIII, fig. 1 vertoont een zgn. Stippelkool. De bladeren

zijn, als men de kool in haar geheel bekijkt (dus dan kijkt

men tegen de onderzijde van het blad), bedekt met kleine,

donkere puntjes. Soms vindt menook de puntjes aan de andere

zijde van het blad (dus aande bovenzijde), maar dan steeds in

mindere mate. Deze stippelkool is reeds genoemd en be-
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schreven in ,,Verslagen en Mededeelingen van den Planten-

ziektenkundigen Dienst, nr. 27, Verslag over de Werkzaam-
heden van den Plantenziektenkundigen Dienst in de jaren 1920

en 1921", biz. 44. In dat verslag is deze zelfde afbeelding

reeds opgenomen. De stippelkoolen kwamen toen veel voor;

dit jaar (winter 1923-1924) werden ze ons zelden toegestuurd.

De vlekjes van deze koolen vertoonen een geringe inzinking,

zoodat het blad als 't ware bezet lijkt met donkere, dieper

liggende puntjes. Dikwijls zijn enkel een aantal der buiten-

ste ^) bladeren met puntjes bezet. In de bladeren daar onder
ziet men de donkere stippels vrij plotseKng niet meer aan-

wezig, zoodat het inwendige van de kool dan geheel gaaf is.

Evenwel is het niet uitgesloten, dat men ineens, geheel in het

inwendige van de kool, M^eer een of meer bladeren aantreft,

welke enkele puntjes, meestal dicht bij den rand van het blad,

vertoonen. Een hoogst enkelen keer kregen we een kool in

handen, die van het buitenblad af, tot diep inwendig toe,

bladeren met stippels had. Dit was ook het geval met de in

den winter 1920—1921 ingezonden kool, (zie bovengenoemd
Verslag 1920—1921). In de latere gevallen, waarbij alle bladeren

van de kool stippels vertoonden, kwam soms, naast de

stippen, ook rotting van gedeelten der bladeren voor. Dit

hebben we in de kool 1920—-1921 niet waargenomen,

Witte Kool.

Plaat VIII, fig. 2 vertoont een stippelkool, waarvan de stippen

veel kleiner zijn, dan bij fig. 1. De verkleurde plekjes zijn

ook minder diep ingezonken en lichter van kleur. De weinige,

aldus beschadigde koolen, die we in Januari 1924 op ons

laboratorium ontvingen, vertoonden deze kleine stippeling

uitsluitend op de buitenste 5 bladeren. Een, waarvan de af-

beelding gemaakt is, was er bij, die de stippeling enkel

vertoonde op de beide buitenste bladeren, zoover deze aan

het licht waren blootgesteld, hetgeen op de figuur, waar het

buitenste koolblad is teruggeslagen, te zien is. Het gedeelte

van het volgende blad, dat bedekt is door het buitenste blad, is

geheel wit, zonder stippen. Op dergelijke koolen met lichte

stippels heb ik soms (niet bruine) plekjes gevonden, waarop

de zwam Peronospora parasitica (Pers.) de Bary aanwezig was.

^) Ik vestig er de aandacht op, dat met de „buitenste bladeren"

hier bedoeld wordt de meest uitwendige bladeren van de kool, zooals

deze laatste ons werd toegestuurd. Op het land nl. worden, voor de

verzending, een aantal bladeren van de kool verwijderd. Hoe deze

er hebben uitgezien, is natuurlijk niet meer na te gaan.
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Witte Kool.

Plaat VIII, fig. 3 geeft het beeld van een kool, die meer langge-

strekte stippels had, geheel langs de hoofd- en zijnerven loopend.

Duidelijk is bij A te zien, hoe de verkleurde nerven van het eene

blad geheel correspondeeren met die van het er onder liggende

blad. De stippeling in deze kool ging tot zeerdiepinwendigdoor.

Koolen, waarbij de stippen en strepen van op elkander liggende

bladeren elkaar bedekten, kregen we hoogst zelden ingestuurd.

De stippen van de koolen van fig. 1 en 2 correspondeerden

bij de op elkander liggende bladeren in het geheel niet.

Roode kool. Stippelkool.

Plaat VIII, fig. 4 laat stippeling van een roode kool zien. Hier

komenook ingezonken, zwarte puntjes voor, maar nooit heb ik

deze stippeling over 't geheele blad waargenomen. We krijgen

hier het volgende beeld: kleine plekjes vol donkere puntjes,

in een overigens gaaf blad. Uit den aard der zaak vallen, door

de donkere kleur van de roode kool, de stipjes niet zoo

gemakkelijk op. Toch is het beeld nog wel zoo, dat de foto

de ingezonken verkleurde plekjes, die in natura duidelijk zicht-

baar zijn, goed weergeeft (zie XX).

Witte kool. Stippelranden.

Plaat IX, fig. 5. Een geheel andere stippeling zien we bij

fig. 5 van Plaat IX. Daar hebben we duidelijke stippels

langs den rand van het blad. Op de beide uitwendige bladeren

was hier en daar buiten den rand ook nog wel een zeer klein

stipje waar te nemen, maar de andere bladeren waren alle, tot

op den rand na, volkomen zuiver. Deze bladen met ,,stippel-

randen" vond ik tot ver in het inwendige van de kool.

Witte kool. Randjeskool. i)

Plaat IX, fig. 6. Van de randjes met stippels, kom ik op de

zgn. randjeskool (Plaat IX, fig. 6). Van deze randjeskoolen zijn

er ons verscheidene gestuurd in het begin van 1923, dat is dus

in den winter 1922—1923. In den winter 1923—1924 hebben
we maar een enkel exemplaar toegezonden gekregen, maar bij

informatie bleek ons, dat de ,,randjeskool" toen toch ookvrij

veel voorkwam. Het koolblad is hier gaaf, tot op een 1 a 2 c.M.

breeden rand na, welke geheel bruin verkleurd en wat dunner
is; de rand is bruin, vliezig en rot, zoodat de bladeren moeiUjk

gaaf van de kool kunnen worden verwdjderd. Alle bladeren.

^) In het Tijdschrift over Plantenziekten, 13e jaargang, biz. 17,

wordt het verschijnsel der ,,randigheid" reeds door Quanjer genoemd.
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tot diep in het hart van de kool, vertoonen deze verkleu-

ring. 't Viel ons op, zoodra we de koolen in 1923 zagen, dat,

behalve den verkleurden rand, deze koolen nog een afwijkend

verschijnsel vertoonden. De bladeren sloten n.l. geheel gaaf

over elkander, maar bij den bruinen rand was het blad terug-

geslagen. De rand van het blad lag dus teruggeslagen op het

blad zelf. (Bedenkt men, dat men tegen den onderkant van
het koolblad kijkt, dan heeft men hier dus, als het ware,

een omkrullen van het blad naar onderen). In zoo'n geval was
dan vnl. de teruggeslagen rand bruin gekleurd en rot. Een
kweeker uit Noord-HoUand, die de „randjeskoolen" heel goed
kende, schreef ons in 1923, dat het terugslaan van den blad-

rand niet bij alle randjeskoolen voorkwam, hetgeen wij in dat

jaar ook bij later toegestuurde exemplaren zagen bevestigd.

In den winter 1923—1924 hebben we de ,,teruggeslagen ran-

dan" niet gezien.

Witte kool.

Plaat X, fig. 7. Een weer andere soort stipjes zien we bij

fig. 7 van Plaat X. De vlekjes zijn. daar zeer klein; heel

oppervlakkig, met elkander naar boven in een puntige figuur

uitloopend, komen ze voor aan den voet van het blad. De hoofd-

nerf en de zijnerven zijn meestal vrij ; de bruinkleuring zit hoofd-

zakehjk in de opperhuid van het bladmoes; deze opperhuid

kan men als een bruin vliesje van het blad aftrekken. De
vlekjes lijken als met een wit waas overtrokken, zoodat ze veel

lichter van kleur zijn, dan bij de zgn. ,,stippelkool" (fig. ],

Plaat VIII), meer de kleur van de kool van Plaat VIII, fig. 2. Legt

men een blad in water (hetgeen voor het maken van de foto

gedaan is), dan worden de stippen donkerder, maar als het blad

weer opdroogt, krijgen we de oorspronkelijke, bruingrijze tint

van de vlekjes terug. De stipjes komen alleen voor op de

5a7 buitenste bladeren. Het lijkt me niet onmogelijk, dat deze

stipjes ontstaan gehjktijdig met, of na een lichte Peronospora-

parasitica-aantsbsting van de kool, welke aantasting geen scha-

dehjke gevolgen met zich brengt. (Zie ook beschrijving van
Plaat VIII, fig. 2, op biz. 231.)

Witte kool. Figuurtjes kool.

Plaat X, fig. 8 toont een zgn. figuurtjeskool. Fijne stipjes

en streepjes vormen hier, over het geheele blad verspreid, ster-

vormige figuurtjes. Dat zoowel de onder-, als de bovenzijde

der bladeren een /igfw?^r^;e5-beschadiging hebben, is op de foto

te zien: een blad is van de kool losgemaakt en teruggeslagen,
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zoodat het naar beneden hangt. De figuurtjes komen weinig

op de nerven voor. Het is vnl. een diepgaande verkleiiring

van het bladmoes. De beschadiging ging tot de bladeren ver
in het inwendige van de kool door.

Roode figuurtjeshoolen heb ik nooit gezien.

Witte kool.

Plaat XI, fig. 9. In tegenstelling van de kool van Plaat X,
fig. 7, waarbij vnl. het bladmoes zwarte vlekjes had, zien we
bij Plaat XI, fig. 9, een beschadiging, vnl. van de nerven. Dieper
gaande stippen, vlekken en streepjes. die tezamen een eigenaar-

dige figuur vormen, kleuren hoofdzakelijk de hoofdnerf en den
voet der zij nerven. De figuur is zeer donker van kleur Deze
stipjes, vlekken en strepen zijn niet zoo oppervlakkig. De ver-

kleuring komt, evenals de vlekjes van de koolen van fig. 7, plaat

3, enkel voor op de buitenste bladeren. Plaat XI, fig. 10 laat

den onderkant van dezelfde kool zien. Het blad zelf heeft hier

en daar nog een enkel stipje. De voet der nerven is een donkere
massa. — Toch bhjft het karakter van stippen en streepjes

bewaard, hetgeen op de afbeelding te zien is.

We hebben nog gevallen gehad, waarbij de stippen en strepen

enkel op de nerven voorkwamen. Altijd was dan duidelijk te

zien, dat de verkleuring het gevolg was van die donkere stippen

en strepen. Sneed men de nerven door, dan bleek de verkleu-

ring tamelijk oppervlakkig, en aan den rand van het inwendige
van de nerven kon men steeds verkleurde stipjes waarnemen.

Witte kool. Zwarte-nerven kool.

Plaat XII, fig. 11. Dit laatste is niet meer het geval bij de nerven
van de kool van figuur 1 1 , Plaat XII. Deze kool heeft nerven,

waarvan de opperhuid met het direct er onder liggende weefsel

blauw-zwart is geworden. Men kan de verkleuring als een donker
vlies, van eenige cellagen dikte, van de nerf afsnijden. Deze
verkleuring der nerven vonden we tot en met het zevende blad.

Plaat XV, fig. 20 vertoont een doorsnede door ^oo'n nerf. We
zien daar, dat, naar den zijkant van de nerf, de verkleuring vrij

plotseling ophoudt. Ik betwijfel, of deze blauw-zwarte, egale ver-

kleuring der nerven wel een ziekteverschijnsel is.

Witte kool.

Plaat XII, fig. 12. Een sterke verkleuring en rotting van den
voet der nerven is te zien bij de kool van fig. 12, Plaat XII.

Verkleurde stipjes waren hier en daar op de bladeren aan-

wezig; de verkleuring van deze nerven, die het meest over-

eenkwam met die van plaat XI, fig. 9 en 10, week van de
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reeds behandelde verkleuringen af, doordat bovendien rot-

ting opgetreden was, waardoor een groote, eenigszins inge-

vallen plek ontstond, zoodat het karakter van ingevallen

stipjes geheel verloren was gegaan. Wellicht was het een
beginstadiiim van een rottingsproces, dat betrekkelijk spoedig

gestuit was. Deze verkleuring en rotting van den voet der

nerven was slechts aanwezig op de buitenste 8— 10 bladeren.

Witts kool. Rotstronk.

Piaat XIII, fig. 13, 14, 15 en 16. Dan volgt de zgn. rot-

stronk, Plaat XIII, fig. 13, 14, 15 en 16. Dit is een verschijnsel

in de koolen, dat in den winter 1923—1924 zeer veel is

opgetreden.

De stronk vertoont in 't midden een geringe rotting, vaak
slechts als een klein puntje onder aan den stronk te zien.

De rotting breidt zich zeer sterk uit (fig. 13), totdat al heel

spoedig de geheele stronk rot en zacht is. De voet der zij nerven
gaat dan ook in rotting over en de er aan grenzende gedeelten

van het bladmoes volgen vrij gauw (fig. 14). Het rotte, inwqn-

dige gedeelte van de kool kan men geheel uitscheppen, terwijl

dan de vorm van de kool (dus de koolbladeren zonder voet),

nog onveranderd bUjft. In enkele gevallen gaat de rotting

zoover, dat ook de rest der bladeren wegrot. Gewoonlijk zijn

nog vrij groote gedeelten van de kool onaangetast, maar zulke

koolen hebben voor den handel geen waarde meer, vooral,

omdat het proces zeer si^el verdergaat en, bij vervoer, er weinige

van de koolen goed ter bestemder plaatse komen. Naar mijn

meening komt het geval der ,,rotstronken" het meest overeen

met de reeds vroeger voorgekomen Pseudomonas camyestris-

ziekte. Een zeer ver doorgegane rotting van witte koolen ver-

toonen de figuren 15 en 16 van Plaat XIII.

Roode kool. Rotstronk.

Plaat XIV, fig. 17. Evenals bij witte kool, zijn er gevallen

van rotstronk bij roode koolen. Plaat XIV, fig. 17 geeft een

goed beeld hiervan. Duidelijk is zichtbaar, hoe de rotting van
den stronk overgaat in de zij nerven (zie hiervoor het linker

gedeelte der afbeelding). Ook hier is een betrekkelijk groot

gedeelte van de kool nog goed, maar dergeUj ke koolen kunnen
niet meer verkocht worden.

Witte kool. Pseudomonas campestris.

Plaat XV, fig. 19. Een verschijnsel, dat men in 1923—1924

ook wel zag, was verkleuring van den vaatbundelring van den
stronk, reeds eerder bekend als zijnde veroorzaakt door de



236

bacterie Pseudomonas campestris {Pammel) Eric. Smith. Deze
vaatbundelverkleuring trad op, zoowel bij roode, als bij witte

koolen. Lette men erop bij aankoop van koolen in de groen-

tewinnkels, dan bleek, dat het heel moeilijk was een kool met
een absoluut zuiveren vaatbundelring te bemachtigen. De
meeste koolen vertoonden een geheel, of gedeeltelijk verkleurden

vaatbundelring. Ernstige gevolgen had deze Pseudomonas cam-

pestris-aantsisting niet gehad, want als geen der andere be-

schreven verschijnselen erbij optrad, waren de koolen verder

gaaf en hard, dus behielden haar handelswaarde. De bacterien

schenen zich tot den stronk beperkt te hebben. — Een afbeel-

ding van een kool met een stronk met geheel verkleurden

vaatbundelring, vindt men op Plaat XV, fig. 19. Op plaat XI,

fig. 10 ziet men ook zoo'n door Pseudomonas campestris ver-

oorzaakten, zwarten vaatbundelring. Voor een uitgebreider be-

schrij ving der ziekte verwijs ik naar Ritzema Bos en Schoevers,

Ziekten en Beschadigingen van Landbouwgewassen, deel V, vierde

druk, biz. 213. In de jaargangen 6^), en 16 2) van het Tijdschrift

over Plantenziekten wordt de ziekte ook behandeld. Het kwam
zeer weinig voor, dat een rotstronk tegehjk dezen verkleurden

vaatbundelring, veroorzaakt door Pseudomonas campestris , ver-

toonde. Ook was zelden bij de rotstronken in het midden van de

kool, in den rotten stronk, of in al of niet rotte nerven of zij-

nerven, een zwarte streep zichtbaar. Al vond ik wel eens ver-

kleuring van een gedeelte der vaatbundels in het blad, op den

overgang . van stronk en blad was zelden verkleuring te zien.

Een afbeelding van gedeeltelijk verkleurde vaatbundels in het

inwendige van een blad geeft Plaat XV, fig. 22, waar de op-

perhuid van het blad (van een roode kool) verwijderd is, om
de verkleuring van den vaatbundel te doen zien. Plaat XV, fig.

21 geeft van zoo'n blad de doorsnede van een nerf. De ver-

kleurde vaatbundels zijn daar als stippen zichtbaar. (Foto 21

is gemaakt van een blad van een witte kool).

Witte kool. Rootrot.

Plaat XIV-, fig. 18. Bij de kool van Plaat XIV, fig. 18, het

zgn. roodrot, was de voet van den stronk en een gedeelte der

aangrenzende 2 a 3 buitenste bladeren geheel bedekt met een

dichte schimmelmassa [Botrytis sp.). De stronk, de nerven en

de voet der bladeren waren bovendien geheel rot. We hadden
hier dus als het ware een „rotstronk" met een met Botrytis

^) C. J. J. VAN Hall. Twee bacterienziekten.

^) J. Ritzema Bos en H. M. Quanjeb. Het Langendijker Kool-

ziektenvraagstuk.
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sp. bedekten voet. Dergelijke, gedeeltelijk met zwam bedekte
koolen, kwamen nog al veel voor in enkele bewaarplaatsen. Het
leek ons een vrijwel op zichzelf staand verschijnsel, want de

vele zieke koolen (stippen, randjes, rotstronken enz.), die we in

den kelder van het laboratorium gedurende een groot deel van
den winter lieten liggen, kregen geen van alle den ,,BotrytisYoet".

De praktijk sprak van ,,roodrot", omdat de zwam een eenigs-

zins grijs-roode kleur aan den voet van de kool gaf.

Het gebeurde niet vaak dateenige verschillende verschijnselen

tegelijk voorkwamen. Een enkele kool kregen we toegestuurd,

waarbij stippels, rotting der bladeren, rotting van den stronk,

zwarte vaatbundels, elk beeld duidelijk op zichzelf waar-

neembaar, voorkwam. In dergelijke gevallen had de rotting

steeds de overhand.

Over de verschillende ziekteverschijnselen kan ik in het

algemeen zeggen, dat, als ze eenmaal op de koolen aanwezig
zijn, ze zich niet uitbreiden, behalve de rotting. De zwarte
puntjes, streepjes, vlekjes. figuurtjes behouden steeds dezelfde

grootte, als men de koolen eenigen tijd laat liggen. Zoodra het

blad gaat rotten, blijven de puntjes, streepjes, vlekjes, figuurtjes

afzonderlijk in het rotte weefsel zichtbaar. Is rotting eenmaal
mede aanwezig, dan gaat binnen betrekkelijk korten tijd het

geheele blad, soms de geheele kool, in rotting over. Het rottings-

proces hangt vnl. af van temperatuur en vochtigheid, vooral

van de laatste. Bewaart men de koolen in een flinke, droge

omgeving, dan verdrogen de reeds aanwezige rotte plekken in

de bladeren en de rotting gaat niet verder. Het eerst rotte

weefsel ligt dan, als een dun vlies, in het overigensnoggezonde
deel van het blad.

Microscopisch onderzoek.

Bij een microscopische snede van een koolblad konden we
in het celweefsel bacterien waarnemen. Bij den rotstronk waren
altijd vecl bacterien in de cellen aanwezig; bij de andere

beschreven verschijnselen waren betrekkelijk weinig bacterien

in de cellen te zien. Onder het microscoop zagen we daar op
de plaats van de bruine plekjes gewoonlijk slechts bruine,

doode cellen. In de nog levende, de bruine plekjes omgevende
cellen, werden dan wel wat bacterien waargenomen.

Oorzaak der beschreven ziekten. Cultures.

Al de beschreven ziekten meenen we te moeten toeschrijven

aan bacterien-aantasting. Uit ziek materiaal konden we
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steeds bacterien opkweeken. (De blauw-zwarte verkleuring der

iierven van de kool van Plaat XII, fig. 11, kan zeer waar-
schijnlijk niet aan bacterien geweten worden. Dit verschijnsel

leek meer op een afwijking van de soort, misschien plaatselijke

anthocyaan-vorming.
Bij de kool van Plaat VIII, fig. 2 en van Plaat X, fig. 7,

konden we, zooals reeds daar gezegd werd, behalve de donkere
puntjes, de aanwezigheid van de zwam Peronospora parasitica

(Pers) de Bary constateeren).

Infectieproeven.

Een vijftal bacteriensoorten zijn uit de verschillende koolen

opgekweekt. Met deze bacterien zijn infectieproeven gedaan,

die op het laboratorium zeer goede resultaten hebben gegeven.

De infecties zijn op verschillende wijzen uitgevoerd:

le. door bespuiten van de bladeren met water, waarin bacterien

aanwezig waren

;

2e. door prikken met naalden, die telkens, na sterilisatie, door

water met bacterien gehaald werden;
3e. door verwonding van het blad, waarna op de wonden een

hoeveelheid bacterien, al of niet in water, gebracht werd;

4e. door de bladeren eenigen tijd in water, met veel bacterien

erin, te laten liggen.

In al deze gevallen slaagden de infecties, en was soms reeds

na een dag verkleuring zichtbaar. De bladeren werden, na de

behandeling, in groote Petrischalen of in glasdoozen gelegd, om
ze tegen uitdrogen te bewaren. Van de verschillende, geslaagde

infecties geven de figuren op Plaat XVI een overzicht.

Plaat XVI, Fig. 25 toont een controleblad: om de prikken,

die met een steriele naald in het blad zijn gemaakt, is geen

verkleuring zichtbaar.

Plaat XVI, Fig. 23 laat een blad zien, waarvan de prikken

gemaakt werden met een naald, die telkens weer door water

met bacterien gehaald werd. Zooals de foto doet zien, zijn de

plekjes om de prikken been verkleurd. De grootere, donkere

plekken zijn verwonde plaatsen, waarop later nog extra een

hoopje bacterien uit een cultuurbuis gebracht was.

Op fig. 24 van Plaat XVI zien we een stukje van een blad,

dat eenigen tijd in water, dat veel bacterien bevatte, heeft

gelegen. Het linksche gedeelte met stippen is ontstaan, zonder

dat er eerst prikken in het blad waren gemaakt.

Een zeer mooi gelukte infectie geeft Plaat IX, fig. 26 te

zien, waarbij de buitenste bladeren van een kooltje, dat twee

dagen in water met bacterien gelegen had, geheel overeenkom-
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stige stippen, als die van de stippelkool (Plaat I, fig. VIII), toon-
den. Er is hier geen verwonding gemaakt.

Wat bij de vlekjes, in natura ontstaan, op biz. 237 is opgemerkt,
geldt ook voor de kunstmatig verwekte vlekjes. Hebben zicli deze
vlekjes eenmaal gevormd, dan blijven ze onveranderd dezelfde
grootte behouden. Nemen we het blad, na degeslaagdeinfectie,
uit de Petrischaal en laten het in een droge omgeving liggen,

dan gebeurt er voorloopig verder niets. Blijft het blad in de
Petrischaal of in een andere vochtige omgeving, dan komt er

na korten tijd rotting bij, waardoor van het blad op den duur
niets dan een dun vliesje overblijft.

Infectie op jonge plantjes.

Op jonge koolplantjes hebben infecties geen resultaat gegeven.

Intusschen wordt het onderzoek verder voortgezet, ook al,

omdat het van belang is te weten, met welke bacterie we hier te

doen hebben. Het vaststellen, van den naam van een bacterie

(het is niet uitgesloten, dat in bovenstaande gevallen meerdere
bacterien de gewenschte resultaten gaven), is geen eenvoudig
werk en ligt bovendien minder op ons terrein. In het Ver-
slag over de Werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen
Dienst over 1923, Verslagen en Mededeelingen van den Planten-
ziektenkundigen Dienst te Wageningen, nr. 34, staat op biz. 24,

dat Prof. Dr. N. Sohngen, leider van het Laboratorium voor
Microbiologie der Landbouw-hoogeschool ons zeer welwillend
zijn medewerking verleende, en het vaststellen van de 30ort(en)

der de ziekte der koolen verwekkende bacterien nog een punt
van onderzoek uitmaakt. Indien er dezen winter voldoende
ziek materiaal komt, zal over den aard der bacterien misschien

meerdere zekerheid verkregen worden.
DoorLucia Mc. CuLLOcnisinAmerika eenbacteriesoortgevon-

den en als Bacterium maculicolum beschreven, die volgens de

mededeelingen van deze onderzoekster bij bloemkool versehijn-

selen in 't leven roept, die in sommige opzichten wel met
de hier beschrevene overeenstemmen. De infecties van Mej.

Mc.CuLLOCH gelukten volgens haar schrijven ook op jonge

plantjes.

Bestrijding.

Uit den aard der zaak heeft de bestrijding der ziekten nog geen

punt van onderzoek uitgemaakt. Eerst moest de oorzaak worden
vastgesteld en hierbij is nog zeer veel werk te verrichten.

In verband met de grilligheid in het optreden van bacterieziekten
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zal het noodig zijn, dit jaar eerst na te gaan, of de ziekten weer

aanwezig zijn en indien dit het geval is, of haar optreden en de

verschijnselen gelijk zijn aan de nugeconstateerde^). Alsdan zal

blijken, of de ziekten mogelijk langer aanwezig blijven. zoodat

naar bestrijding moet worden gezocht.

In welke richting die gevonden moet worden, kan niet worden
aangegeven. Geen der door Ritzema Bos en Quaxjer in

hun publicatie aangegeven middelen, heeft tot nu toe eenig

succes gehad. Toch zuUen zij bij verder onderzoek niet verwaar-

loosd kunnen worden. In hoeverre de in Amerika aanbevolen

bestrijdingswijze van de gewone bacterieziekte der kool f^Pse^ic^o-

7ncmas campestris) door zaadontsmetting hier van waarde kan
blijken te zijn, zal nader worden onderzocht.

De bovenstaande mededeelingen over koolziekten, die blijk-

baar door bacterien veroorzaakt worden, liebben slechts ten doel,

de zeer verschillende ziektebeelden, die daarbij optraden, vast

te leggen en de resultaten bekend te maken, die het voorloopige

onderzoek heeft opgeleverd.

De foto's voor de cliche's van deze Mededeeling werden
gemaakt door den amanuensis van den Plantenziektenkundigen
Dienst, G. M. Heijnekamp, behalve de foto's voor de figuren

1 , 5 en 7, die door den Technischen Ambtenaar, leklasse,B. Smit
vervaardigd werden.

Wageningen, September 1924.

DiXA Spiere^'bueg,

Phytopatholoog bij den PlantenziektenJcundigen Dienst.

1) Bij het ter perse gaan van deze Mededeeling, werd ons uit

Noord-Holland gemeld, dat daar weer enkele stvppellcoolen, maar vooral
veel randjeskoolen voorkwamen (begin October 192i). Bij een onderzoek
ter plaatse bleek me, dat we vnl. met binnenrandjes te doen hadden.
Uitwendig was aan de koolen niets te zien. Sneed men de kool door,

dan< zag men, dat een of meerdere bladeren, die vaak niet op elkander
volgden, een bruinen, rotten rand hadden. De „randjeskoolen" stonden
nu nog op het land. Men was juist bezig met het binnenhalen der
koolen.

BESTRIJDING VAX DE KERSENBLADLUIS EN DE
MONILIA-ZIEKTE IN DE ZWARTE KERSEN.

Evenals de pruimebladluizen in voor hen gunstige jaren de

pruimenoogst vrijwel geheel doen mislukken, kan ook de kersen-

bladluis in de zwarte kersen de oogst in zeer belangrijke mate
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doen verminderen. Het zijn in mijn omgeving vooral de Variksche

zwarteen de Eijsdensche zwarte, althans de zoo genoemde, die

vaak hevig door de kersenbladluis, meestal zwarte luis genoemd,

worden aangetast. In de Meikersen zag ik een schadelijk optreden

van deze nooit. Behalve aan de onderzijde der bladeren, treft

men de liiizen ook veel aan op de steelen der vruchten. Door het

onttrekken van het vele sap beginnen de boomen te kwijnen.

De bladeren krullen sterk ineen, de vruchten groeien niet goed

uit en de geheele boomen worden sterk bezoedeld met honing-

dauw. Een zestal jaren geleden werd mijn advies gevraagd

aangaande een boomgaard ter grootte van circa 3.5 H.A. die

beplant was met Variksche- en Eijsdensche zwarte, waartusschen

appelboomen voorkwamen. Het was een boomgaard die zeer

goed gegroeid was, maar waarvan de opbrengst aan kersen

verre van gunstig was. De oorzaak hiervan was het hevig optreden

van de zwarte luizen, gepaard gaande met sterke Monilia-aan-

tasting. De Monilia-aantasting betrof niet zoozeer het afsterven

der jonge scheuten, want dit kwam betrekkelijk weinig voor,

maar wel een zeer sterke aantasting van de vruchten. In het

najaar kon men dan ook nog bijna een half gewas kersen in den

vorm van mummies aan de boomen zien hangen.

Er werd geadviseerd de boomen in Januari-Februari te be-

spuiten met een 7 % carbolineum-oplossing. En daar wij in

Elst over een flinke motorsproeimachine beschikten, waarvan

de eigenaar der kersenboomgaard medeeigenaar was, werd

besloten zulks ten uitvoer te brengen. Om de gunstige werking

goed te kunnen beoordeelen, zouden niet alle kerseboomen be-

spoten worden, maar ongeveer het twee derde gedeelte ervan.

Wij troffen het bijzonder goed wat de beoordeeling vanhet resul-

taat betrof, want in de onbespoten boomen kwamen veel luizen

voor en in de bespoten boomen niet.

Het bezwaar van deze werkmethode, dat ik verwachtte. bleek

later uit te komen. Ik redeneerde n.l. aldus bij mijzelf. Indien wij

alle boomen grondig bespuiten, dan verwacht ik geen luizen in

de kersen en dan lijkt het mij mogelijk het volgende jaar niet te

spuiten daar de uitbreiding (het is een afzonderlijk gelegen

boomgaard) dan niet zoo groot zal zijn, dat er nadeel door ont-

staat. Het daarop volgende jaar zal het dan weer noodzakelijk

zijn dat er gespoten wordt. Gaan wij echter een gedeelte der

boomen niet bespuiten, dan zal de geheele boomgaard weer van

uit het onbespoten deel besmet worden en moeten wij nood-

zakelijk het volgende jaar weer spuiten. Dit zou voor dat jaar

dus niet de voordeeligste manier zijn om de bestrij ding uit te

voeren.

16
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Daar stond echter tegenover dat, zulke grootekerseboomenin
deze omgeving nog nooit waren besproeid, zoodat men zich geen

oordeel kon vormen of de resultaten van zoo'n ..dure" bestrijding

de kosten goed zouden maken. Daar het optreden van bladluizen

weer erg beinvloed wordt door het weer, zou men kunnen zeggen

als de geheele boomgaard werd bespoten. dat het resultaat op
een toeval berustte. En daar men in de Betuwe meer waarde
hecht aan een bewijs, dan aan honderd boekdeelen, leek mij de

gedeeltelijke bespuiting ditmaal de beste.

Zooals ik dan verwachtte, had er later vanuit het onbespoten

gedeelte een verplaatsing van de luizen plaats (in het begin

vrijzeker door den wind) naar de bespoten boomen. Hoe
verder men van de onbespoten boomen kwam, hoe kleiner

het aantal luizen werd.

Het bewijs dat de bespuiting afdoende was tegen de blad-

luizen was voldoende geleverd en het daarop volgende jaar

werden alle kerseboomen besproeid. Nadien is het om het

andere jaar gebeurd en tot dusver gebleken voldoende te

zijn. De kersen zijn sinds wij de bestrijding toepassen, steeds

prachtig geweest.

Het eigenaardige bij deze boomgaardgeschiedenis is het

optreden van de Monilia-ziekte. Was het optreden van deze

ziekte voor de bespuitingen hevig, nadien is dit niet meer
het geval geweest. Sporadisch komen er nog wel eens Moni-

lia-vruchten voor, maar van schade was geen sprake meer.

Na een bespuiting heb ik wel eens mummies opgezonden
naar den Plantenziektenkundigen Dienst, met verzoek te

willen nagaan of de gevormde sporen nog levensvatbaarheid

hadden. ^Jijn vermoeden werd toen bevestigd, dat dit het

geval was. Waardoor de Monilia-aantasting sedert de be-

spuiting praktisch niet meer voorkomt is mij nog .niet geheel

duidehjk. Of dit uitsluitend toeval is, of dat bladluizen, die

door het zuigen aan de vruchtsteelen deze eenigszins

verwonden, het optreden van Monilia bevorderen, weet ik

niet. Wel is het mijn ondervinding dat de Monilia-ziekte ook
bij appelen en peren sterk wordt tegengegaan door ze vrij

van schurft en wormstekigheid te houden.
Ten slotte zal men zich afvragen : is nu zoo'n ,,dure" bestrijding

wel rendabel. Laat ik u zeggen dat, ze in dit geval in hooge mate
rendabelis. Ditprecies voorrekenen kan ik helaas niet, daar ik

daarvoor niet de vereischte gegevens bezit. Ik weet dat de op-

brengst voor de bestrijding slecht was, en na dien goed is.

Zooals reeds eerder gezegd is, is de boomgaard 3.5 H.A. groot,

ongeveer 25 jaar oud en er staan 50 kerseboomen per H.A. De
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boomenzijn flink vanstuk. De bestrijdingskosten gerekend naar

die van 1924 zijn :

2 dagen huur motorsproeimachine a f 50 per dag . . f 100.

—

700 L. vruchtboomcarbolineiim a f 0.20 per L - 140.—
8 arbeiders X 2 dagen loon a f 2.50 - 40.

—

Totaal f 280.—

Zooals uit de berekening is te zien, werden in twee dagen de

kerseboomen besproeid. De werkzaamheden der arbeiders waren

als volgt verdeeld:

5 arbeiders die sproeiden;

1 arbeider voor de bediening van den motor;

2 arbeiders voor het verleggen der leidingen, opdat het bespiiiten

onafgebroken kon doorgaan en verder zoo noodig behulpzaam

bij het klaarmaken der sproeistof.

De totale bestrijdingskosten bedragen dus f 280.

—

. Daar om
het andere jaar wordt gespoten zijn de kosten per jaar f 140.—•.

Wanneer wij nu weten, dat in zoo'n boomgaard twintig a vijfen-

twintig duizend K.G. kersen geplukt kunnen worden (in 1924

bedroeg de opbrengst 22500 K.G.), dan kan een kersenteler door

een eenvoudige berekening te maken wel nagaan of zoo'n

„dure" bestrijding rendabel is.

Elst (O. B.). Th. J. DE ViN

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIG GEBIED.

78. De invloed van het besproeien op de opbrengst van aard-

appelplanten en op de samenstelling van de knollen. Over dit

onderwerp deeltE. C. Cook in „U. S. Dept. of Agriculture Bull.

1146" (1923), biz. 27 de resultaten mede van zijn onderzoek

betreffende veranderingen der chemische samenstelling van de

aardappelen gedurende hunnengroei, betreffende den invloed van

eene bespuiting met koperhoudende middelen op de opbrengst

en de samenstelling der aardappelknollen en inzonderheid betref-

fende den invloed van de sterkte der gebruikte bespuitings-

middelen en van het aantal bespuitingen op de chemische samen-

stelling der knollen. De resultaten, waartoe Cook komt, zijn : dat

bespuitingen met koperhoudende middelen niet alleen in 't

algemeen de opbrengst aan aardappelen vermeerderen, maar

ook de samenstelling ervan verbeteren. Aardappelen, afkomstig

van bespoten planten, bleken gedurende hun geheele groei-
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periode een grooter gehalte aan droge stof in 't algemeen en in

't bijzonder een liooger gehalte aan zetmeel en eiwitstoffen

of andere stikstofhoudende stoffen te bevatten, dan zulke,

geoogst van niet bespoten planten. Er werd gebruik gemaakt
van Bordeauxsche pap in verschillende samenstelling (ook van
bariumwater met kopersulphaat), en Cook kon constateeren

dat de verhooging van de opbreng.st en die van de hoeveelheid

vaste stoffen in de aardappelen afhangen van de hoeveelheid

koper, die in het aangewende beproeiingsmiddel aanwezig is.

De besproeiing met koj)erhoudende middelen is niet alleen een

middel om de Phytophthora-ziekte tegen te gaan, maar oefent

ook een prikkel uit op de aardappelplant, waardoor de groei

krachtiger wordt, en waardoor ook meer koolhj^draten en stik-

stofhoudende organische stoffen worden gevormd. Wanneer
gesproeid werd met eene kalkoplossing zonder koperzouten,

werd de opbrengst aan knollen geringer. (Men vergelijke hier-

mee mijn artikel in ,,Tijdschrift over Plantenziekten", deel

25, 1919, biz. 77—94, getiteld: ,,Bijdrage tot de kennis van de

werking der Bordeauxsche pap op de aardappelplant."). —
S. Pennington en H. G. Robinson (,,Univ. Col. Reading,

Bull. 30", 1921, biz. 8) geven verslag van onderzoekingen, door

hen gedurende 9 jaren ingesteld omtrent de werking van Bord.

pap op de aardappelplant. Zij kwamen tot het resultaat dat de

gemiddelde opbrengst der aardappelvelden door bespuiting met
Bordeauxsche pap wordt verhoogd. Eene enkele late besproeiing

scheen een eenigszins beter resultaat te geven dan eene enkele

vroege besproeiing, maar twee besproeiingen gaven verreweg

het beste resultaat. In ieder geval vermeerderde de besproeiing

de gemiddelde opbrengst en verhoogde tevens het percentage

gezonde, verkoopbare aardappelen. Deze vermeerdering van
het percentage verkoopbare aardappelen moet waarschijnlijk

hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het feit, dat de be-

sproeiing van de aardappelplanten eene verlenging van de groei-

periode geeft, zoodat meer aardappelen eene grootte bereiken,

die ze verkoopbaar maakt. Met uitzondering van het jaar 1915

trad de ziekte {Phytophthora infestans) des te sterker op, naarmate
er meer regen viel in de maanden Juni, Juli en Augustus. —

79. Bijdrage tot de kennis van de levenswijze van den non-

vlinder en de bestrijding van dit insekt. In ,,Tharandter Forst-

liches Jahrbuch", Bd. 74, Heft 5 (1923) komt eene mededeeling

voor van W. Baer, waaraan het volgende ontleend is. De paring

van den nonvlinder grijpt alleen in den nacht plaats en duurt

slechts kort. Daardoor komt het dat men er over in 't onzekere
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is, hoo langon tijd iia. hot to voorscliijn komon uit do pop de
voort[)l;iutingsfuiiotios bogiiuion. Hoo moor tijd or tusschoji hot

uit dv pop komen on hot eierk^ggen vorloopt, dos to meor kans
is or, (hit inon bij hot vangon van vliiuhM-s (hmi Jiantal wijf jos

maohtig ^^ t)rdt . (hit nog goon (>ioron hooft goU'gd. By do higostohh^

onderzookingon kwainoti dc \\'u\dcvn steeds in de namiddaguren,
nioostal in cio la.t(» na.iuidda.gur(Mi, uit do pop. \'an do luaunotjos

ging oon godooKo ro(Mls iji don oorston nacht lui "t uitkouion tot

paring over, andoro in den tweeden, nog anderon in don derden
nacht. In ioder goval zijn dus do inannotjos roo(is ougovoor 10

uur na liot to voorsohijn konion uit do pop tot paring in staat.

't Zolfde bhndv hot goval bij de wijfjos to zijn. Do bolangrijkslo

vraag, mot hot oog op do praktijk, is doze: VVaniUHM- bogint hot

eierh^ggon i Eon van do wijfjos, waarmoodo waarnomingon wordon
verricht, h^gdo roods in don tweo(ion naoht, die volg(io op hot

uit (ie pop komen, oioron (ongovoor 24 u\ir na do paring on 32

uur na. liot uitkonuMi uit de pop). Diio wijljos logdon oioron in

dox\ dor(hMi naoht (ongov(HM' 4 8 ur(>n na. (h> })a.riugon aS ur(Mi na. hot

uitkomon). Kou wijfjo h\gd(* oi(M-(vn in d(>n vi(M'(hMi nacbt (4S uron

na de paring on H'2 uvou na. hot uitkonuMi. W'il uumi oou wiji'jo

doo(hMi, om hot oi(n'l(\ggon to voorkonuvn, dan Uiopt \noi\ dus

roods I A (big na h(^t uillvOUKMi gcnaar, to laa.ti to kouuMi.

Kan (HMi nuinn(>tji^ v(M\s('hill(Muh> wijfjes b(>\ ruchton ;'
I !(>( bbn^U

Bakr dat. (lit voorkonit.

Hoo la.ng blijvon do wijfjos in staa.l, bovrucbt t(^ woich-n ( Logt

hot wijfjo ookparthenogonetisch eieren, on, zoo ja., zijn de zondor

voorafgaando ])a.ring g(>U\gdo oioron tot nornui.h> ontwikkoliug in

staat? liAKR b(>vond (bit wijljos, di(> mot go(vn nuinn(>t.i(>s in

aanraking kwamon, onkolo malon op don derden da.g oioron

bogonnen to loggon, gowoonlijk o('bt(>r niot V(')(')r don vijfdon

dag ; doze eieren wer(hMi nu hior dan daar (ni(>t in boo})on) go-

legd, on (>r word moo doorgogaan tot don a.ohtston dag, dion

geen van alio wijfjos overlo(>fdo. li.VKU b(>\vaarde (h> partlu'nogo-

notisch golog(h> eieren van niot inin(l(M' dan 70 wijfjos; bij goon

van al doz(> oior(Mi vortoomk^ zioh oon sfjoor van ontwikkoliug.

Wordon bij wijfjos, die eenige dagon lang goisoloord wa.nvn ge-

houchMi, ina.nn(>tj(>s toegelatoJi, (hm greep gewo(mlijk n>o(ls 15

tot .'{(MmMi (biarna (Hvu fliidvo (Morlogging |)Ia.a.ts, on wol op nor-

male wijzo, in hoopon. Zolfs oon wijfjo, dat 7 dagon la.ng

geisolcerd word gehou(U>n, word nog bevruehl . tocn ov da.ariia.

eon mannotjo bij word g(d)ra('ht; dus op o(>n tijd. vva.a.rop de

moosto andor(> wijfjos lia.i'o (Moron partluMiogonot isoli logd(>ii en

(laa.rna. st.ior\-on.

Aangozion oow nonnonnia.nnol jc moor dan oou wijtjo l<a.n be-
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vruchten en de vrouwelijke nonvlinders langen tijd vatbaar voor
bevruchting blijven, zal er ook in de vrije natuur niet licht een

wijfje onbevrucht blijven, ook wanneer door een of ander vang-
apparaat groote aantallen mannetjes weggevangen mochten zijn.

Aan den anderen kant zijn alle door onbevruchte wijfjes gelegde

eieren, waarvan men wel lieeft beweerd dat zij ook tot ont-

wikkeling zouden kunnen komen, uit een oeconomisch oogpunt
zonder beteekenis.

Hoe verloopt de ontwikkeling der noneieren, die niet aan de

winterkoude worden blootgesteld ? Het zou voor de hand liggen

om aan te nemen, dat de spiegels van jonge rupsjes bij warm
najaarsweer reeds voor den winter konden uitkomen; immers
bij den aan den nonvlinder nauw verwanten populierspinner,

komthetzeer dikwijls voor, dat de jonge rupsjes zich reeds voor

den winter vertoonen. De ingestelde proeven echter steunen niet

de opvatting, dat dit ook met de nonneneieren 't geval zou zijn.

Wel kunnen deze de inwerking van de winterkoude ontberen;

als zij van 't begin af aan bij kamertemperatuur worden bewaard,

komen er in 't midden van Januari, maar ook nooit eerder, enkele

rupsjes uit. Het reeds in den herfst uitkomen van eieren in de

vrije natuur en 't voorkomen van spiegels voor den winter is dus

wel hoogst onwaarschijnlijk.

Op de fijnsparren voeden zich de ,,spiegelrupsjes" met de

meestal nog onontwikkelde naalden der meischeuten; dat wil

zeggen : zij boren zich in de zich pas openende knoppen in ; de

harde opperhuid der oudere naalden doorknagen kunnen zij niet.

Deze ,,spiegelrupsjes" moeten dus verhongeren op fijnsparren,

welker knoppen nog volledig door de knopschubben bedekt zijn.

Dit gebeurde feitelijk dan ook met meer dan 300 spiegelrupsjes,

die opzettelijk niets anders kregen dan nog niet geopende fijn-

sparrenknoppen. Minder waarschijnlijk leek het, dat hetzelfde

zou gebeuren met spiegelrupsjes op grove dennen, welker knop-
pen eerst zoo laat zich openen. Omtrent de voeding van de

spiegelrupsjes op de grove dennen is men nog niet in 't reine.

Men heeft wel dennen-stuifmeel in massa in hunnen darm ge-

vonden; dit kunnen zij zeker dikwijls eerder krijgen dan de jonge

naalden, die nog door de knopschubben zijn bedekt. Verwelkende
voorjarige dennenaalden worden desnoods ook door de spiegel-

rupsjes gegeten. Maar noch zulke verwelkende naalden, noch
stuifmeel kunnen voldoende zijn om alle spiegelrupsjes te voeden.

Zij zullen dus op grove dennen ook, evenals op fijnsparren, het

uitgroeien van de meischeuten moeten afwachten. Bij opzettelijk

door Baer genomen proeven gingen er dan ook een 400 rupsjes

dood, die niets anders kregen dan knoppen van grove dennen,
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welke reeds eenigszins zich strekten, maar nog geheel door de
roodbruine schubben omgeven bleven. Zoodra men echter aan
de reeds 1.5 c.M. lang geworden knoppen die schubben zoo ver
terug buigt, dat de jonge naaldjes eenigszins worden vrijgelegd,

vreten de spiegelrupsjes daarvan en gedijen.

Na 't geen boven werd meegedeeld, blijkt het dat 't van belang
is, te weten hoe lang de spiegelrupsjes kunnen hongeren.

Van spiegelrupsjes, die geregeld op een temperatuur van
+ 1° C. werden gehouden, waren na 36 dagen nog eenige in

leven.

De in een kelder aanvankelijk op een temperatuur van + 8°C.,

later op + 10° C. gehouden spiegelrupsjes leefden daar 23—25

dagen lang.

Hoe hooger de temperatuur, des te korter bleken de spiegel-

rupsjes te kunnen hongeren. In thermostaten, op + 25° C. ge-

houden (onverschillig : droog of vochtig) waren alien reeds na
5 dagen dood; bij kamertemperatuur, droog gehouden, na 9,

meestal reeds na 7 dagen.

Spiegelrupsjes, die beschut werden gehouden tegen regen en
zonneschijn, leefden zonder voedsel hoogstens 14 dagen; de

andere, die aan zon (trouwens zeer weinig) en regen waren
blootgesteld, begonnen eerst na 14 dagen dood te gaan, sommigen
leefden nog tot den 22sten dag.

Zoo schijnen dus vroeg uit de eieren gekropen rupsjes toch ook
wanneer de knoppen van sparren en dennen wat laat uitloopen

nog niet zoo gemakkelijk te verhongeren; zonder schade kunnen
zij 2—3 weken op hun voedsel wachten.

Hoe gedraagt zich de rups tegenover sterke zonnebestraling ?

Oudere rupsen worden hoogst onrustig, loopen heen en weer en

kruipen ten slotte zoo mogelijkop eene beschaduwde plaats weg.

Bij een temperatuur van -f 42° C. in directe bestraling door de zon,

gingen zij, na zich veel heen en weer te hebben gebogen, dood.

De oorzaak van het verschijnsel, dat de rupsen dikwijls in

groote massa's langs de stammen naar beneden gaan trekken,

schijnt te liggen in overmatig sterke insolatie. —•-

80. Bacterieele vlekziekte bij klaver. In „Journal of Agricul-

tural Research" deel 25 (1923) No. 12, biz. 471—490 komt een

artikel voor over deze ziekte van L. R. Jones, M. M. Williamson,
F. A. Wolf en L. Mc. Culloch. Dit artikel geeft een verslag

van onderzoekingen, gedaan in de Experiment Stations van
Wisconsin en Noord Carolina en aan het U. S. Department of

Agriculture. De ziekte werd het eerst ontdekt in 1916 en wel in

Wisconsin, het volgende jaar ook in N. Carolina. Nu schijnt zij
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ook voor te komen in Iowa, Indiana, Virginia en Maryland,
't Eerst en het meest werd zij aangetroffen bij roode klaver,

maar toch ook bij witte klaver, bastaardklaver, bochtige klaver

(Trifolium medium) , incarnaatklaver en Trifolium alexandrinum.

Alle bovenaardsche organen kunnen er door worden aangetast

behalve de bloemen. De vlekken kunnen verschijnen gedurende
de geheele groeiperiode. Er ontstaan eerst doorschijnende kleine

puntjes of vlekjes, die langzamerliand grooter worden en ten

slotte een onregelmatigen vorm krijgen en zwartachtig bruin

van kleur worden. Volgroeide bladeren vertoonen ten slotte

gaatjes en grootere gaten, soms met uitgerafelde randen : het

gevolg van het feit, dat de aangetaste weefsels vernietigd worden
en uitdrogen. Wanneer de omgevende lucht vochtig is, treedt

eene melkachtige, bacterien bevattende vloeistof aan den
onderkant der bladeren te voorschijn; wanneer deze opdroogt,

vormt zij een dun vliesje.

Uit waarnemingen te velde sohijnt men te mogen opmaken,
dat de verspreiding van de ziekte geschiedt doordat regen- en

dauwdruppels, die van de zieke bladeren afvallen, met d.en wind
verbreid worden, en ook door de insekten, welke de bladeren

van zieke planten eten en daarna op gezonde overgaan. De
schrijvers achten hst waarschijnlijk, dat de ziekte ook met het

zaad wordt verbreid.

De bacterie, welke de kwaal veroorzaakt, werd Bacterium

Trifoliorum genoemd. —
81. Bacterierot bij Iris. J. K. Richardson heeft in „Quebec

Soc. Protect. Plants, Annual Reports " 1922—'23, biz. 105—120

eene verhan deling gepubliceerd over het week rot (,,soft rot")

van Irissen. Van 250 soorten en verscheidenheden van Iris, die

in de tuinen van MacDonald College werden geteelt, stierven er

bijkans 120 geheel uit in de vijf jaren, gedurende welke de ziekte

er heerschte. De ziekte is een tjpisch week rot, dat den wortel-

stok zoowel als de bovenaardsche deelen aantast. Zij is in haai

optreden afhankelijk van de weersgesteldheid, maar zij neemt
tegenwoordig in beteekenis zeer toe. Zij wordt gezegd, te

worden veroorzaakt door twee vormen van Bacillus carotovorus.

Deze bacterie doodt de aangetaste plantendeelen, doordat

eerst de middellamel tusschen de aan elkaar grenzende cellen

verweekt en daardoor de verbinding tusschen de diverse cellen

wordt opgeheven. Daarvan is het gevolg het afsterven van
den celinhoud der aldus geisoleerde cellen. —

82. Het doel van de boschbouwentomologie en de wegen, op

dit gebied te bewandelen, door Ivar Tragardh. In de ,,Medde-
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landen fran Statens Skogsforsoksanstalt", Hafte 20, No. 2

(Stockholm; 1923) verscheen eene in het Zweedsch geschreven,

van een Duitsch referaat, voorziene brochure, getiteld ,,Mal och
Medel inom Skogsentomologien ; Ziele und Wege der Forsten-

tomologie" door Ivar Tragrardh. De schrijver wijst allereerst

op den innigen samenhang, die er tusschen de levende orga-

nismen onderling bestaat : de levensuitingen van het eene orga-

nisme grijpen in in die van andere organismen van dezelfde

levensgemeenschap ; en er bestaat tusschen al deze organismen
een voortdurende wisselwerking. In het bosch treedt die wis-

selwerking bijzonder sterk op den voorgrond. Ook de bosch-

insekten vormen een normaal bestanddeel van het bosch ; met
hunne aanwezigheid moet door den boschbeheerder voort-

durend rekening worden gehouden.
Om dit aan te toonen haalt Tragardh eenige voorbeelden

aan. In Engeland liet men (volgens Sommerville) na het vellen

van een dennenbosch vlak bij een lariksbosch, de gevelde dennen-
stammen onontschorst liggen, wat ten gevolge had, dat deze

door den dennenscheerder werden aangetast, en dat de volgende
generatie hare voedingsvreterij in de larikskronen uitoefende.

De lariksen stierven ten gevolge van de beschadiging. Bij

Wingaker in Zweden werden lariksen aangetast door letter-

zetters {Bostrichus = Ips typographus), die ontsnapten uit ge-

velde fijnsparren, welke zich vlak bij eenlariksboschje bevonden.
Nabij Storebro in Oostergatland bevond zich een 6-jarige dennen-
kultuur dicht bij een oud sparrenbestand, waarin de reuzen-

bastkever {Dendroctoniis micans) huisde zonder dat men het

wist. Toen het sparrenbestand geveld werd, trachtte deze kever

zich te gaan voortplanten in de jonge dennen; dit gelukte wel

niet, maar tengevolge van de zeer groote gangen, d^e vaakrond-
om de basis der dennenstammetjes werden uitgegraven, gingen

deze boompjes dood. — De scherptandige schorskever {Bos-

trichus = Ips acuminatus) is in Noordelijk Zweden een algemeen
voorkomend insekt, dat gewoonlijk zijne voortplantingsgangen

in dunne takjes van gevelde dennenstammen graaft en zelden

op stam staande dennen aantast. Gewoonlijk wordt deze schors-

kever dus niet schadelijk. Wanneer men echter op een kaalslag-

vlakte dennen laat staan om deze 12—15 jaar later te vellen,

als wanneer weer een jong dennenbosch is opgegroeid, en dan
de toppen der gevelde dennen in het jonge dennenbosch laat

liggen, dan trekken deze den Bostrichus acuminatus in zoodanig

aantal tot zich, dat zij daar niet alien meer de gelegenheid

vinden om hunne broedgangen te maken, zoodat de kevers de

jonge dennen aantasten en dooden. —
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Wanneer men de landbouw-entomologie met de boschbouw-
entomologie vergelijkt, dan bemerkt men alras belangrijke ver-

schillen. Vooreerst moet men bij de boschbouwinsekten primair

en secundair schadelijke insekten onderscheiden. De laatsten

vindt men vooral bij de soorten, die onder de bast of in 't hout
leven. De reden waarom deze insekten vaak zieke of kwijnende
boomen boven gezonde verkiezen is deze : dat de laatsten in staat

zijn, ki'achtig op den insektenaanval te reageeren. Gelukt het

den schorskever ook al, de moedergangen met de nissen, waarin
de eieren gelegd worden, te graven, dan worde~i toch later meest-

al de eieren of de jonge larven te gronde gericht door de sappen,

die zich weldra in de gemaakte gangen ophoopen. Toch kan een

gezonde boom door dergelijke lierhaalde aan\; alien zoodanig

worden verzwakt, dat hij geschikt wordt om de larven tot vol-

ledige ontwikkeling te brengen. Tragardh liaalt daarvan een

voorbeeld aan. De groote berkenspintkever {Scolytus Ratzeburgi)

graaft moed3rgangen en legt eieren en de larven van dezen kever

ontwikkelen zich ingeveldeberkenstammeneninopstamstaande
berken, die door de eene of andere oorzaak kwijnen. In de nabij-

heid van de boschbouwschool Gronsika in Gastrikland werden
een aantal berken jaar op jaar aangetast door berkenspintkevers,

die zich ontwikkelden in een hoop berkenbrandhout, datgeregeld

in de nabijheid daarvan lag. Wei boorden zich de kevers ieder jaar

weer in de levende stammen in, maar van voortplanting kwam
niets; de eieren werden wel in de nissen der moedergangen ge-

legd en de larfjes begonnen hiinne gangen te graven, maar deze

larvegangen werden weldra met vochtgevulden de larven stikten

:

onder de schors vond men slechts zeer kortgebleven larvegangen.

De aanvallen op de berkenstam.men werden twaalf jaar lang

herhaald, maar zonder resultaat. Eerst in het dertiende jaar

werden daar 6 moedergangen met volledig ontwikkelde larven-

gangen aangetroffen en in het veertiende jaar 20 stuks.

Het feit dat zoovele schadelijke boschinsekten toch slechts

secundair als schadelijke insekten optreden, is van groote be-

teekenis ; want deze boschinsekten planten zich vooral ook voort

in gevelde stammen en takken, in boomstompen en wortels van
gevelde boomen; en daardoor oefenen de maatregelen, die de

mensch in het bosch neemt, een grooten invloed iiit op het

voorkomen en het optreden van deze insekten. Het tegengaan

van de ontwikkeling der secundair schadelijke insekten is in

de boschentomologie van veel grooter beteekenis dan in de land-

bouwentomologie.
Daar men bij de boom.en te doen heeft met zeer groote gewassen,

die een langen levensduur hebben, is het in de boschentomologie
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mogelijk en noodig, na te gaan : niet alleen op welkon leeftijd eene

bepaalde boomsoort gewoonlijk door eene bepaalde soort van
insekten wordt aangetast, maar ook in welke volgorde de ver-

schillende schadelijke insekten en andere schadelijke organismen
dat doen. Zoo bereidt de aantasting door Pissodes-soorten vaak
die door den dennenscheerder voor. Soms wordt de aantasting

door Pissodes piniphilus weer voorafgegaan door de aantasting

door Peridermnim. (Dat ernstige vreterij door de nonrups, de

gestreepte dennenrups of door de dennenspanrups steeds ge-

volgd wordt door dennenscheerderschade, is een ook in Neder-

land algemeen bekend feit, R. B.). Is men eenmaal bekend met
de volgorde, waarin de verschillende schadelijke boschinsekten

optreden, dan is het allicht mogelijk, na eene beschadiging door

een bepaald insekt, maatregelen te nemen tegen de insekten,

welker vermeerdering men daarna bijkans met zekerheid ver-

wachten kan. (Na eene rupsenvreterij in een grove dennenbosch

legt men ,,vangboomen", om de dennenscheerderschade te

voorkomen, R. B.).

Een belangrijk probleem der boschentomologie is de vraag:

hoe de insektenplagen ontstaan. Wat de primair schadelijke

boschinsekten betreft, zoo schijnt de sterke vermeerdering van
deze voornamelijk van weersinvloeden (en van het al of niet

optreden van natuurlijke vijanden R. B.) afhankelijk te zijn. —
Wat betreft de wijze van bestrijding der schadelijke insekten

bestaat er groot verschil tusschen de boschentomologie en

de landbouwentomologie. De grootte van de boomen en de uit-

gestrektheid der bosschen maakt de rechtstreeksche bestrijding

der schadelijke boschinsekten vrijwel onmogelijk. Het streven

moet er op gericht zijn, de sterke vermeerdering van schadelijke

insekten te voorkomen. Men moet diis ij verig de biologic der bosch-

insekten en alle factoren, van welke de vermeerdering van deze

afhankelijk is, bestudeeren.

In vele gevallen zal blijken, dat de voorbehoedmaatregelen

vooral daarin moeten bestaan, dat men meer dan tot dusver

gemengde bosschen aanlegt en ook zorgt, dat de bosschen van

eene bepaalde soort van boomen in eene zekere streek van ver-

schillenden leeftijd zijn. Ook moet men nota nemen van de

geheele boschflora. Hoe meer verschillende gewassen toch er

in een bosch voorkomen, des te grooter is daar ook het soorten-

tal der van planten levende dieren en daarmee weer dat van het

aantal vijanden van deze laatsten.

Dat zulks op de sterkte der vermeerdering van schadelijke

boschinsekten van invloed kan zijn, blijkt uit het volgcnde voor-

beeld. Bij Gualov word bij gelegenheid van eene aldaar heer-
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schende nonrupsplaag geconstateerd, dat onder de sluipwespen,

welke daar uit dit zoo schadelijke insekt gekweekt werden, drie

Pimpla-Boorten verreweg het meest voorkwamen, n.l. P. arctica,

P. instigata en P. examinata. Een aantal van deze Pimpla's
kwam reeds in den herfst als volwassen insekten id voorschijn, de
anderen eerst in 't volgende jaar, maar in elk geval lang voor er

nonpoppen te vinden waren, waarin zij hare eieren zouden kunnen
leggen, welke poppen bovendien alleen in sommige jaren in

groot aantal voorkomen. Nu zijn de bovengenoemde drie

Pimpla-soorten weinig kieskeurig op haren hospes; zij kunnen
in de poppen van ongeveer 20 andere soorten van vlinders der

Zweedsche fauna zich ontwikkelen. Van deze 20 soorten zijn

de voediagsplanten: Salix (wilg), Popuhts (populier), Bosa
(roos), Plantago (weegbree), Cynoglossum (hondstong), Rumex
(zuring) en Calluna (stiuikheide). In Gualov hangt dus de

mogelijkhgid voor de drie bovengenoemde Pimpla-'Aoovten, om
de vermeerdering van de non tegen te gaan, af van het al of

niet voorkomen van de genoemde gewassea in de dennenbos-

schen of in de naaste omgeving daarvan.

Bij de onderzoekingen over het optreden van een bepaald
schadelijk bcschinsekt moeten bepaalde plekken van het bosch

zoo dikwijls mogelijk op het aanwezig zijn van dit insekt worden
onderzocht, en wel niet alleen gedurende eene eigenlijke plaag,

maar ook tijdens het normale voorkomen van het insekt. In

Zweden tast de letterzetter {Bostrichus typographus) de sparren

telkens in groepen van enkele tot eenige honderden boomen aan.

Het schijnt dat deze schorsksvers telkens na eenige jaren naar

andere boomen verhuizen. Een bepaalde plek van een bosch

bij Hofors werd met het oog op dit verschijnsel nauwkeurig
onderzocht. Men kon daar boomen onderscheiden, die in 1919,

1920 en 1921 waren aangetast : en wel 19 stuks in 1919, 78 stuks

in 1920 en 22 stuks in 1921. In 1922 bleekgeen enkele sparreboom
op die plek door den letterzetter te zijn aangetast. Op die wijze

kon worden vastgesteld, dat deze schorskeversoort drie jaren

op eene en dezelfde plek gebleven is en daarna verhuisde.

Ook de reden daarvan kon worden gevonden. Het bleek, dat de

aantasting reeds in het tweede jaar (1920) haar hoogtepunt had
bereikt om in het derde jaar (1921) zeer belangrijkte verminderen

en in het vierde jaar geheelte zijn opgehouden. Het bleek verder,

bij naderonderzoek, dat in 1921 ongeveer 90 % der schorskever-

larven door parasieten waren aangetast of door roofinsekten waren

opgegeten. Waren de letterzetters nog in 1922 ojJ dezelfde plaats

in het bosch gebleven, dan zouden zij naar alle waarschijnlijk-

heid geheel uitgeroeid zijn. De verhuizing bleek alzoo voor de
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schorskevers een middel te zijn om aan de inwerking der ter

plaatse aanwezige vijanden te ontkomen.
Met nog een aantal andere voorbeelden maakt TeAgArdh

duidelijk, welke vraagstukken de boschentomologie moet op-

lossen en welke wegen daarbij moeten worden ingeslagen. —

83. Studien betreffende Fusariumaantasting van het zaaigoed.

Thore Lindfoes heeft in ..Meddelande No. 257 fran Central-

anstalten for forsoksvasendet pa jordbrusk somradet", Avdel-

ningen for lantbruksbotanik No. 30" onder den titel „Studier

over Fusarioser" (Stockholm, 1924) zijne verdereonderzoekingen
over Fusarium-aantasting van het zaaigoed gepubliceerd. Aan
het Duitsche resume van deze publicatie wordt het volgende
ontleend. De door Lindfors in de laatste jaren genomen proeven
hebben de voortreffelijkheid van kwikzilverhoudende praeparaten
als bijtmiddel tegen de sneeuwschimmel (zie ,,Ziekten en Be-
schadigingen der landbouwgewassen", 4e druk, bewerkt door

RiTZEMA Bos en Schoevers, III, biz. 39) bevestigd. Uspulun,
sublimaat, fusariol, germisan kunnen daarvoor in aanmerking
komen. De goede werking van het behandelen van het zaaizaad

met kwikzilverhoudende middelen heeft eene verhooging van
het aantal opkomende planten ten gevolge. Hieruit volgt, dat

men dunner moet zaaien, wanneer men gebruik maakt van met
kwikpraeparaten behandeld zaaizaad. Wanneer men dezelfde

vloeistof achtereenvolgens voor het behandelen van verschillende

partijen zaaizaad gebruikt, dan neemt de concentratie van deze

vloeistof telkens af. Hoewel deze vermindering van de concen-

tratie stellig niet geheel zonder beteekenis is, kan men toch

dezelfde vloeistof eenige malen achtereen voor de behandeling
van het zaaizaad gebruiken, althans wanneer men Fusarium-
aantasting wil bestrijden. Of dit ook opgaat, als men andere
zwarnmen wil bestrijden, moet nog door opzettelijke proeven
worden vastgesteld. —

84. Invloed van de behandeling van tarwe met bijtmiddelen

op de kieming. G. L. Zuxdel publiceert in ,,Phytopathology"'

11 (1921) No. 12, biz. 469—481 eene verhandeling over dit onder-

werp. De schrijver maakt er melding van dat tcngevolge van de

groote droogte, die er in den Staat Washington heerschte ge-

durende den oogsttijd, de tarwekorrels in 't algemeen zeer droog

en broos waren, waardoor de wanden der korrels door het dorschen

barsten gingen veitoonen, tengevolge waarvan het zaaizaad door

behandeling met fungiciden in erge mate beschadigd moest
worden. zoodat de kiem van vele korrels werd gedood. Deze
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beschadiging kan worden voorkomen door voor het gebruik va,n

een fungicide het zaaigraan in water te weeken en het daarna
met kalk te behandelen ; of wel — meer praktisch— door eene

onderdompeling in kalkwater dadelijk na de behandeling met
kopersulphaat. —

85. Eenige factoren, die invloed hebben op de ontwikkeling der

apothecien van Sclerotinia cinerea. Aldus luidt in "t Engelsch de

titel van eene kleine verhandeling van W. N. Ezekiel betref-

fende dib onderwerp. Over de Monilia-zie'kte van verschillende

soorten van vruchten kan men nalezen o.a. Ritzema Bos en Schoe-
VERS, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", 2e druk
deel I. Het mycelium der zw im leeft in vruchten, ook soms in

jonge scheuten en bladeren en doet de aangetasre organen

doodgaan. Buiten op deze aangetaste deelen ontstaan zw.^m-

hoopjes, die op de vruchten gewoonlijk in concentrische ki'in-

gen geplaatst zijn en welke uit hoopjes concidiendragers be-

staan, welke de conidien in reeksen afsnoeren. In dezen vormis de

zwam bekend onder den naam Monilia. De aangetaste vruchten

zijn geheel door de zwam doorweven, worden door deze leeg-

gezogen. bruin van kleur en schrompelen eindelijk tot harde

voorwerpen ineen. Men noemt deze harde lichamen sklerotien,

welke echter in dit geval niet alleen uit sterk vertakte, dicht

ineen gewonden myceeldraden bestaan, maar ook uit de

daartusschen gelegen resten van de weefsels, die vroeger

de levende vrucht samenstelden. Op de op den grond liggende

gemummificeerde vruchten kunnen zich later apothecien vormen,

op welker schijf de asci staan, waarin de ascosporen zich

bevinden. In dezen toestand noemi; men de zwam Sclerotinia

of Stromatinia. Deze apothecien worden echter betrekkelijk

weinig waargenomen; het schijnt dat bij lange na niet op elke

door Monilia uitgezogen vrucht apothecien worden gevormd.
De vraag is nu, van welke factoren het afhangt of er zich al of

niet apothecien op de gemummificeerde vrucht vormen. Ezekiel
leidt uit zijne onderzoekingen daaromtrent het volgende af:

Onder gewone omstandigheden ontwikkelen zich de apothecien

in de lente, volgende op het jaar, waarin de besmetting en de

daarop gevolgde mummificeering der vrucht plaats vond. Koude
gedurende den winter bevordert het ontstaan der apothecien.

Wanneer men de gemummificeerde vruchten in den grond be-

graaft, verhindert men de vorming van apothecien; zelfs houdt

de verdere ontwikkeling van deze zwamvruchten op wanneer
men vruchten, waarop zich reeds apothecien begonnente vormen,

met aarde overdekt. —
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86. Oorwormen, schadelijk voor den tuinbouw. In „Experi-

ment Station Record" Vol. 50, Xo. 2, biz. 153 (Febr. 1924) komt
een referaat voor van een artikel van A. L. Lovett in ,,Better

fruit", 18 (1923) No. 2, waarvan ik den hoofdinhoud weergeef.

Ofschoon de oorworm ook voor onze tuinbouwers en tuinbe-

zitters soms schadelijk wordt, schijnt dit insekt toch in de

Staten Oregon en Washington veel meer kwaad te doen dan bij

ons. Men heeft oorwormen gevonden in rijpe pruimen, waarvan
zij het vleesch opaten en niets overlieten dan de schil en daar-

binnen den steen; dit treurig overschot van de pruim bleef

dan aan den boom hangen. Maar de oorwormen vernielen

ook de bladeren van de vruchtboomen. Rijpe appelen zouden,

terwijl ze nog aan den boom zitten, in erge mate worden
aangevreten en aldus onverkoopbaar worden gemaakt. Zelfs

tot het klokhuis toe zou de oorworm zich in de appels in-

vreten, zoodat hij er vaak nog in zit, wanneer de vrucht

wordt opengesneden. De insekten zouden zich verschuilen

tusschen de bladeren van kroppen sla in kratten, gereed voor

verzending. Ook vreten zij stukken uit rijpe aardbeien, die in

aanraking komen met den grond Aardappelen zouden even-

eens ernstig worden aangetast en de schrijver beweert zelfs dat

het moeilijk of zelfs onmogelijk is, aardappelen te telen in

streken, waar veel oorwormen voorkomen, tenzij ernstige be-

strij dingsmiddelen worden aangewend. Zemelen met water en

melasse gemengd, waarbij natriumfluoride is gevoegd, wordt

als een degelijk bestrijdingsmiddel opgegeven; maar het middel

zou in eene streek, waar de oorwormenplaag heerscht, alge-

meen moeten worden toegepast. —

87. De bestrijding van bietenbrand door kalken van den grond.

De „bietenbrand" of ,,wortelbrand der bietenkiemplanten" werd

in den 4en druk van ..Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", bewerkt door Ritzema Bos en Schoevers behandeld

op biz, 140—144 van deel IV. Daar werd erop gewezen, dat bij

den bietenbrand in de meeste gevallen optreedt de zwam Phoma
betae (volgens de onderzoekingen van Busse, Peters en Ulrich
in 43.6 % der gevallen), soms de zwam Pythium de Baryanum
(20.7 %), andere keeren de zwam A'phanomyces laevis{\0.^ %),
nog andere malen twee of drie dezer zwammen (7.7 %), terwijl

in 17 % van de onderzochte, aan „bietenbrand" lijdende plantjes

geen enkele zwam of ander parasitair organisme kon worden

aangetroffen. Wij deelden in het boven aangehaalde werk als

onze overtuiging mee, dat de eigenlijke oorzaak van de ziekte

in de bodemstruktuur ligt, maar dat de bovengenoemde zwammen
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er toe meewerken om den toestand te verergeren. Wij schreven

:

,,Als middelen, die men dient aan te wenden om bietenbrand te

voorkomen, komen dus in de eerste plaats in aanmerking: het

loshouden van de bovenlaag door herhaaldelijk behakken, zeker

na elke regenbui, die den grond heeft dicht geslagen; het ver-

beteren van de bodemstruktuur door bekalking;— zoomogelijk

—

het vermijden van overbemesting met kunstmeststoffen, die

een korst vormen aan de oppervlakte van den grond."

Over den invloed van bekalking van den bodem heeft O.

Arrhenitjs een artikel gepubliceerd in ..Meddelande No. 260

fran Centralanstalten for forsoksvasendet pa jordbruksomradet.

Avdelningen for lantbruksbotanik" No. 31, welk artikel is ge-

titeld : ,,F6rs6k till Bekampandeav Bebrotbrand, II. Kalkningens
och Markreaktionens iflylande pa sjuka och friska betors ut-

veckling". Het is in "t Zweedsch geschreven en voorzien van een

Engelsch referaat, waaraan ik hier het een en ander ontleen.

Uit proefnemingen, gedaan in 1922 en 1923, bleek, zoowel

bij veldproeven als bij potproeven, dat de bietenbrand inderdaad

door eene doelmatige bekalking kan worden bestreden, en dat

deze ziekte alleen op zuur reageerende gronden voorkomt.
Te sterk moet echter de bekalking ook niet weer zijn, want
dan treedt het snelverloopend hartrot (veroorzaakt door Phoma
betae; zie biz. 149—153 van ,,Ziekten en Beschadigingen",

deel IV, bovenaangehaald) op, vaak vergezeld van het geol

worden der bladeren. Nauwkeurig onderzoek van den grond is

dus noodig, voor men tot kalken overgaat Voor verdere bij-

zonderheden zij naar het werk van Arrhenius verwezen. —

J. RiTZEMA Bos.

RECTIFICATIE.

Op biz. 144 van dezeii jaargang komt oijder ,,Beknopte

Aanteekeningen", no. 72, eene mededeeling voor betreffende

de gomziekie van de aardnoot, die in datzelfde stukje ook met
den naam gummose wordt aangeduid. Men maakt er mij op op-

merkzaam, dat de benaming ,,gomziekte'' hier door die van
,,slijmziekte'' moet worden vervangen, en dat het gebruik van
de eerstbedoelde benaming aanleiding kan geven tot verwar-
ring, daar de gomziekte van het suikerriet iets anders is dan
de slijmziekte van de aardnoot en van vele andere gewassen.

J. RiTZEMA Bos.
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